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Żory, dnia ___________                                                         

Formularz akceptacji e-faktury            

Nr klienta _                                                                                        ______   

Nazwisko i Imię Klienta _ ______________        ______________            ____    

Ulica i nr budynku ___________________________________              ______                   

Kod i miejscowość _ ______________________________                   ______ 

NIP_____                                     ___________________________________ 

PESEL (w przypadku osoby fizycznej) __                                                           ____ 

Nr ostatniej FAK VAT  __                    ________________________________ 

Nr telefonu komórkowego  _ ________________________________________                     

Adres e-mail _ ____________________________________                    ____ 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości z systemu powiadomień 

SMS funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 

Żory Sp. z o.o.  – proszę zaznaczyć wybrane okienko wyboru 

 TAK      NIE 

Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach 

przy ul. Wodociągowej 10 zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 

11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054)                            

wraz z Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

 

____       _______________  

    Podpis Klienta 

 
   
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory  

Sp. z o.o.  z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, tel.32/43 44 632, sekretariat@pwik.zory.pl, 

2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można się skontaktować  

za pośrednictwem adresu iod@pwik.zory.com.pl  

mailto:iod@pwik.zory.com.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz w celu korzystania 

 z usługi e-faktura bądź (w przypadku wyrażonej zgody)  usługi wysyłania powiadomień SMS  – art. 6 ust. 

1 lit. b i a 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 (dalej RODO). 

Dane osobowe podane w treści formularza, w tym zwłaszcza adres e-mail oraz numer telefonu, będą 

przetwarzane wyłącznie w celu wystawiania i przesyłania faktury elektronicznej oraz bieżącej komunikacji 

w sprawach związanych z realizacją łączącej strony umowy, a podstawę ich przetwarzania stanowi 

udzielona przez Państwa dobrowolnie zgoda. W każdym czasie możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę, 

co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania 

4. Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą: 

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwie 

Wodociągów  i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi 

informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy,  

- banki – w zakresie obsługi płatności, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania łączącej strony 

umowy lub do czasu ewentualnego wycofania udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie. Okres ten 

może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

przez Administratora. 

6. Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 

- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania, 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

- przenoszenia danych, 

- sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze 

względu na szczególną sytuację, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

- cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

7. Pani/Pana  dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie danych dotyczących odczytu 

stanu wodomierzy (dane te mogą być pobierane w sposób automatyczny). Przysługuje Państwu prawo 

wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu. 

8. Podanie  danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym także korzystania z usługi 

 e-faktura oraz otrzymywania powiadomień SMS. 

 


