
OŚWIADCZENIE   
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
 
Dane Klienta (Nabywcy): 
 
Nazwa: …............................................................................................................................................ 
 
Adres:  ….......................................................................................................................................... 
  
NIP : …........................................................................................................................................... 
 
Nr klienta (nabywca/adresat) : ………………………………………………..………..…………….. 
 
1. Działając na podstawie   art. 2 pkt. 32) oraz art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 20180 poz. 2174),wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną 
faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt wystawionychc przez Miejski Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji sp. z o.o. ul. Energetyczna 11 62-600 Koło, KRS:0000445351 zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
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. Oświadczam, iż adresem elektronicznym dedykowanym do otrzymywania faktury VAT  jest poniższy adres 
e-mail:  ………………………………………………………………………………………... 
 
4.W przypadku zmiany adresu e-mail wskazanego w pkt. 3 niniejszego oświadczenia zobowiązuje się do 
niezwłocznego przekazania Wystawcy aktualnych danych w formie pisemnej lub elektronicznej. W 
przypadku braku powiadomienia Wystawcy o zmianie adresu e-mail, przesyłanie faktur na adres e-mail 
wskazany w niniejszym oświadczeniu uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczone.   
 
5. Zgoda obowiązuje do czasu jej pisemnego wycofania. Mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może 
zostać wycofane,  
w następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Nabywcy drogą 
elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 
 
6. Wyrażam zgodę na świadczenie mi usługi informacyjnej SMS przez Miejski Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji sp. z o.o. ul. Energetyczna 11 62-600 Koło, poprzez informowanie mnie o wystawionych 
fakturach VAT oraz zmianach związanych ze świadczeniem ww. usługi na numer telefonu: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczenie wypełnione i podpisane proszę dostarczyć do Działu Sprzedaży Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 7 (wejście od ulicy Sportowej)  
62-600 Koło, osobiście lub listownie bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail mzwik@mzwik-kolo.pl 
 
 
Data ...................... Podpis klienta .......................... 
 
 
 
 



Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych (MZWiK sp. z o.o.) względem 
Podmiotu 

Klauzula informacyjna 

  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. z siedzibą w Kole ul. Energetyczna 11 , wpisany: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000445351, NIP: 666-21-10-
392 oraz REGON: 302220305. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu 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. Mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
pod numerem telefonu 63 2720160 lub pisząc na: mzwik-kolo@mzwik-kolo.pl lub Mariusz 
Hanefeld (mariusz.hanefeld@mzwik-kolo.pl ) 

2. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, pobranie następuje na 
postawie podpisanej umowy i czynności z nią związanych przed jej zawarciem. Nie podanie 
danych skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy  a ich przetwarzanie następuje w 
celu i w zakresie niezbędnym dla przedstawienia oferty, nawiązania, ukształtowania treści, 
zmiany lub rozwiązania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia. W tym celu Administrator 
może przetwarzać następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, 
korespondencyjne, inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbędne ze 
względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, 
aktualizacji, przenoszenia, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w 
przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub gdy staną się one zbędne do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia. 

4. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 
danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub 
ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich 
uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

5. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania umowy i jej rozliczenia oraz do upływu 
okresu gwarancyjnego, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać ich dalej przetwarzać. 

6. Państwa dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie 
na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w 
przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie podwykonawcom - w 
takim wypadku zostaną Państwo o tej okoliczności poinformowani, chyba, że przepisy 
zabraniają przekazania tej informacji. 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji 
międzynarodowych 
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