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OŚWIADCZENIE 

o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 

Wnioskujący: 

 

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

Adres (miejsce dostawy wody) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

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

Numer Klienta*: …………………………………………………..  NIP**.……………………………………………………. 

Numer telefonu ………………………………………………….. 

* Należy wpisać, gdy Klient ma już nadany indywidualny numer identyfikacyjny. 
** Należy wpisać, gdy Klient ma nadany numer NIP. 
 
Wystawiający: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach 
ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice; NIP 884-000-79-65 
 
1. Działając na podstawie art. 2 pkt 31 i 32 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r, 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) oświadczam, że wyrażam 
zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej 
przez ZWiK sp. z o.o. , ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice, NIP 884-000-79-65. 
Wyrażamy również zgodę na przesyłanie not odsetkowych i informacji o stanie zadłużenia 
w formie elektronicznej. 

2. 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. 

3. Proszę o przesłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail: 
 

  
 

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

adresie. 
5. Oświadczam, że zobowiązuję się do pisemnego poinformowania zakładu w przypadku 

chęci rezygnacji  usługi e-faktura. 
 
 
 
Data: …………………………………………..    …………………………………………………… 
 
             (Podpis akceptującego) 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 RODO z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ZWiK sp. z o.o.  
w Świebodzicach informuje, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWiK sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 58-160 
Świebodzice 

• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
Telefon: 538-517-117         E-mail:   iod@zwik.swiebodzice.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą 
przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym 
obowiązków prawnych ciążących na ZWiK sp. z o.o. w Świebodzicach, wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia działań 
przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przez roszczeniami. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie prawa. 

4. Osoba fizyczna ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia, sprzeciwu, cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany 
przez ZWiK sp. z o.o. w Świebodzicach, przez okres niezbędny dla wykonania czynności 
związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres 
konieczny w celu dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, chyba, że przepisy prawa 
przewidują dłuższy okres ich przechowywania. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań związanych  
z przedmiotem wniosku. 

7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie 
internetowej ZWiK sp. z  o.o. (www.zwik.swiebodzice.pl). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

 

    …………………………………………………………………………………… 

       (Podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 


