…………………………………
/miejscowość data /

KSWiK Sp. z o.o w Bukowcu
Oddział w …………….
Adres ……………………………

Klient /Imię i Nazwisko lub nazwa Odbiorcy/
…………………………………………………..
Adres ……………………………………………
NIP/PESEL ……………………………………..
Numer klienta …………………………………..

OŚWIA DCZENIE
Akceptuję/Wycofuję akceptację (niepotrzebne skreślić) wystawianie/a i przesyłanie/a faktur,
w formie elektronicznej przez KSWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 106n oraz 112a ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2011 nr 177 z późniejszymi zmianami) oraz
obowiązującymi w KSWiK Sp. z o.o. zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej (e-mail), na który będą dostarczane faktury elektroniczne PDF
………………………………………………………………………………………………..
Zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej przysługuje Państwu prawo
odwołania niniejszego oświadczenia oraz zmiany adresu poczty elektronicznej.
Oświadczenie odbiorcy:
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję zasady wystawiania i przesyłania faktur
w formie elektronicznej, które zostały umieszczone na stronie www.kswik.eu
2. Potwierdzam, że dniem dostarczenia mi faktury wystawionej przez KSWiK Sp. z o.o w formie
elektronicznej, jest dzień wysłania powiadomienia na adres e-mail o jej wystawieniu
i udostępnieniu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oświadczeniu dla celów wynikających z jego realizacji, zgodnie z art. art. 13 ust. 1 i 2
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Prosimy o dostarczenie powyższego wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia wykorzystując
jeden z poniższych sposobów:
1.Wysyłka skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres;
•
•
•
•
•

Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział

w Kowarach
w Mysłakowicach
w Podgórzynie
w Piechowicach
w Szklarskiej Porębie

kowary_sprzedaz@kswik.eu
myslakowice_sprzedaz@kswik.eu
podgorzyn_sprzedaz@kswik.eu
piechowice_sprzedaz@kswik.eu
szklarska_sprzedaz@kswik.eu

2. Osobiste dostarczenie do oddziału Spółki
3.Za pośrednictwem Poczty Polskiej

……………………………………….
Pieczęć firmowa (dotyczy firmy)

……………………………………
Czytelny podpis Klienta (lub pieczęć imienna i podpis)

---------------------------------------------------------------------------------------------------Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządz enie)
informujemy, że:
Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, Bukowiec ul.
Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, nr telefon: 75 75 40 760
1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@kswik.eu
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez K SWiK Sp. z o.o na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez KSWiK Sp. z o.o na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu prz etwarzania, w tym również
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w KSWiK Sp. z o.o. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a
które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

