
WNIOSKODAWCA:                                                              

                                                                                               Myszków, dn .................................

….....................................................................................
                        imię i nazwisko / nazwa firmy*

….....................................................................................
                                              adres 

….......................................................................
                        telefon kontaktowy(1)

                                           Sześciocyfrowy numer ID Odbiorcy(2)

Niniejszym oświadczam,  że akceptuję  wystawianie  oraz przesyłanie  przez  Zakład Wodociągów

i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  faktur  VAT  w  tym  faktur  korygujących  oraz  duplikatów  faktur  w  formie

elektronicznej, za dostawy i usługi świadczone przez Zakład dla nieruchomości położonej w Myszkowie

przy ul. ….................................................................................................(3) na poniżej podany adres poczty elektronicznej:

prosimy w sposób czytelny wpisać adres poczty e-mail 

Złożenie  niniejszego  oświadczenia  stanowi  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  o  fakturach  na  podany
powyżej adres  poczty elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.  j.:  Dz. U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.) oraz wyrażenie zgody na wykonywanie niniejszej usługi za pomocą
systemów teleinformatycznych zgodnie z  Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 (t.j. Dz. U. 2018
poz. 1954  z późn. zm)

Wnioskodawca  przyjmuje  do  wiadomości,  że  zgoda  na  wystawianie  i  przesyłanie  faktur  na  adres  poczty
elektronicznej powoduje zaniechanie przez Zakład ich dostarczania w dotychczasowej formie tj. na papierze(4). 

Wnioskodawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  treścią  Regulaminu  wystawiania  i  przesyłania  faktur  w  formie
elektronicznej obowiązującego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (regulamin dostępny jest w siedzibie
Zakładu oraz na stronie internetowej: www.zwik-myszkow.pl)

Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymywania aktywnego adresu e-mail.  Zakład nie ponosi odpowiedzialności
za skutki niepoinformowania go przez Wnioskodawcę o zmianie adresu e-mail. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Zakład usług drogą
elektroniczną  w  sposób  zgodny  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  zapisami  Ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  o świadczeniu usług
drogą  elektroniczną  (Dz.  U.  t.j.  2019  poz.  123  z  późn.  zm.).  Wyrażenie  zgody  oraz  podanie  powyższych  danych  jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji przez Zakład niniejszej usługi. 

Niniejsze oświadczenie należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Zakładu lub
w formie skanu przesłać na adres: oswiadczenie@zwik-myszkow.pl

…........................................................................
                                                                                                                                                                                                                                              CZYTELNY PODPIS / PIECZĘĆ  WNIOSKODAWCY

*) niepotrzebne skreślić

1) podanie nr telefonu jest dobrowolne ma na celu usprawnienie kontaktu z klientem
2) indywidualny nr nabywcy widoczny jest obok danych adresowych na każdej fakturze jego podanie jest obowiązkowe
3) proszę podać adres nieruchomości dla której świadczone są usługi dostawy lub/i odprowadzania ścieków 
4) Wnioskodawca może zrezygnować z wystawiania e-faktur i powrócić do faktur tradycyjnych po złożeniu odpowiedniego wniosku. Nie ma jednak
możliwości jednoczesnego udostępniania faktur w formie papierowej i elektronicznej 
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