
Nysa, ………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI PRZESYŁANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Nr ewidencyjny Odbiorcy …………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko, nazwa firmy NIP, KRS ……………………………………………………………………………………. 

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

Adres zamieszkania/siedziba …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres punktu poboru wody/odprowadzenia ścieków ………………………………………………………………………………… 

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

Adres e-mail 

                    

 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, ich 
duplikatów oraz korekt w formie elektronicznej przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o. z 
siedzibą w Nysie przy Al. Wojska Polskiego 2 na wyżej podany adres e-mail. 

Przyjmuję do wiadomości, że ww. faktury mogą mi zostać doręczone w formie papierowej z 
powodu przeszkód technicznych uniemożliwiających ich przesłanie drogą elektroniczną. 

 

          ………………………………… 

                                                                                                                                                            data i podpis Odbiorcy 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu otrzymywania faktur drogą 
elektroniczną, a administratorem danych jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Nysie przy al. Wojska Polskiego 2., która przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i 
prawo ich poprawiania. 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACUJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Nysie przy alei Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa. 

2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.wikakwa.pl oraz pod adresem 

iod@wikakwa.pl. 

3. Dane podane w oświadczeniu będziemy przetwarzać w celu przesyłania Państwu faktur drogą 

elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e – mail na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Dane podane w celu przesyłania faktur na adres mailowy przetwarzać będziemy do momentu 

wycofania przez Państwa zgody. 

5. Dane mogą być  ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas 

usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe oraz dostawcy hostingu. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje 

Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

7. Podanie danych w celu dostarczania faktury drogą elektroniczną jest dobrowolne. 

ZGODA: 

Wyrażam zgodę dla WIK AKWA w Nysie na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania faktur 

drogą elektroniczną.  

 

mailto:iod@wikakwa.pl

