OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Imię i nazwisko
Adres:
1.

2.

3.

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

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

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2020 poz. 106,568,1747,23202419) art. 106n wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów
tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
99-200 Poddębice ul. Parzęczewska 29/35.
Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia
w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają
przesłanie faktur drogą elektroniczną.
Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.
Adres e-mail
Nr telefonu

4.
5.

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
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.

Data ..................................

Podpis klienta ............................................

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
(dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Poddębicach Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice (dalej: MPWiK), kontakt mailowy: iod@mpwikpoddebice.pl
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@mpwik-poddebice.pl;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania i przesyłania faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur w
formie elektronicznej, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z MPWiK;
4) odbiorcą danych osobowych może być podmiot uprawniony do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub
podmioty, z którymi kontakt jest niezbędny w sprawach realizacji umowy, podmiot dostarczający nam obsługi
informatycznej oraz prawnej na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych;
5) administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej;
6) dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń;
7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą
na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być
zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
9) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane
dotyczą, nie będą zapadać automatycznie;
10) jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wystawiania i przesyłania faktur, duplikatów
faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej; bez ich podania nie będzie to możliwe.

