
OŚWIADCZENIE  

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZGODA 

NA WYKORZYSTANIE MOJEGO ADRESU E-MAIL I NUMERU TELEFONU W CELACH 

PRZESYŁANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG, W ZAKRESIE ZBIOROWEGO 

ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEZ 

ZAKŁAD KOMUNALNY W KLESZCZEWIE SP. Z O.O.* 

 

z dnia …………….…….. pomiędzy: 

 

DANE KLIENTA  

 

Imię i nazwisko/Nazwa Firmy……...…………………………………………………………………… 

   

Adres..…………………………………………………………………………………………………… 

    

1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w 

sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 

udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr. 249, 

poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur,  w formie 

elektronicznej przez Zakład Komunalny w Kleszczewie. 

 

2. Zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w 

formie papierowej,  w  przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają 

przesyłanie faktur drogą elektroniczną.  

 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres email:  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.  W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.  

 

5. Nabywca oświadcza, iż numerem telefonu, na który będą wysyłane informacje dotyczące 

świadczonych usług i płatności będzie: 

 

 ………………………………………………………………..………………………………… 

  
Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca 

faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia 

następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.Oświadczam, iż mam świadoość, iż 

Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Komunalny w Kleszczewie sp. z o.o. z siedzibą w 

Kleszczewie przy ul. Sportowej 3. Kontakt w sprawie ochrony danych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych 

poprzez adres e-mail: iod@zk.kleszczewo.pl. Podane w niniejszym oświadczeniu dane będą przetwarzane na 

podstawie udzielonej przez mnie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną – art. 6 ust 1 lit a) RODO. 

Odbiorcami moich danych osobowych będą m.in. pracownicy i współpracownicy Spółki, którzy muszą mieć dostęp 

do danych aby wykonywać swoje obowiązki*, podmioty przetwarzające, którym zlecono to zadanie lub instytucje 

upoważnione z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do 

gromadzonych przez Spółkę danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie co pozostanie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem oraz 

możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane w ramach numeru 

telefonu i adresu e-mail będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Pozostały zakres danych będzie 

przetwarzany przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych przez 

Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w którym Spółka może ponieść konsekwencje 

prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń 

i wierzytelności przez Spółkę. Podanie danych jest dobrowolne.  

 

 

      Podpis Klienta……………………………………….. 
 

 

*Dotyczy Klientów mających podpisaną z Zakładem Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków.  

mailto:iod@zk.kleszczewo.pl

