
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
 „Eko-Skawa” sp. z o.o.

34-220 Maków Podhalański
ul. 3 Maja 40a

tel. (33) 8771 628,  fax (33) 8770-045 www.ekoskawa.pl

Z G O D A
n a  o t r z y m y w a n i e  f a k t u r  
w  f o r m i e  e l e k t r o n i c z n e j

Numer klienta: L.dz. …..……….… Podpis ……………… Wpłynęło dnia: -- --

DANE KLIENTA

1. Imię  i nazwisko / Nazwa pełna firmy (1) 3. PESEL / NIP (1)

2. Adres zamieszkania / Adres siedziby (1) 4. Nr ewidencyjny Klienta

Adres e-mail:

Wystawiane faktury proszę przesłać na niżej wskazany adres e-mail:

Prosimy o wypełnienie adresu e-mail drukowanymi literami

1. Zmiany adresu e-mail na który mają być wysyłane e-faktury będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu 
informacji o nowym adresie e-mail w formie elektronicznej lub pisemnej. Do tego czasu wszelka korespondencja kierowana na 
dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.

2. W przypadku braku możliwości wystawienia dokumentu w formie elektronicznej, wystawca faktur zastrzega sobie możliwość 
wystawiania i przesyłania faktury VAT również w formie papierowej.

3. Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur 
ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym doręczono wystawcy faktur odwołanie zgody 
na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

• Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-22 Maków Podhalański (PW-K „Eko-Skawa”) 
informuje,  że  jest  administratorem  danych  osobowych  przekazanych  w  związku  z  niniejszym  wnioskiem  (dane  kontaktowe 
inspektora ochrony danych: iod  o  @  ekoskawa  .pl  ). 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez PW-K „Eko-Skawa” w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym 
obowiązków prawnych ciążących na PW-K „Eko-Skawa”, wykonania przez PW-K „Eko-Skawa” zadania realizowanego w interesie 
publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez PW-K „Eko-Skawa” działań przed zawarciem umowy lub w celu 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych,  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych -  poprzez przesłanie 
swoje żądania na adres: iod  o  @  ekoskawa  .pl  .

• Ma Pani/Pan  prawo wniesienia  skargi  do  właściwego  organu nadzorczego  w zakresie  ochrony  danych osobowych gdy  uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym 
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres 
wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa 
przewidują dłuższy okres ich przechowywania.

• W  zakresie  określonym  prawem,  dane  mogą  być  przekazywane  operatorom  pocztowym,  firmom  kurierskim,  podmiotom 
świadczącym na rzecz PW-K „Eko-Skawa” usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną w celu utrzymania 
ciągłości oraz poprawności działania systemów IT oraz archiwom. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, 
właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

• Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  lecz jest  jednocześnie  niezbędne do  podjęcia  przez PW-K „Eko-Skawa” działań 
związanych z przedmiotem wniosku.

Więcej  informacji  na  temat  przetwarzania  danych  osobowych  dostępnych  jest  na  stronie  internetowej  PW-K  „Eko-Skawa”  pod 
adresem: www.ekoskawa.pl.

(1) Niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE - Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji  niniejszego wniosku

Oświadczam, że:

• wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  realizacji  usługi  zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

• zgodnie z § 3 Rozporządzenia ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich  

przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 20 grudnia 

2012 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2012 r., poz. 1528), niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez 

Przedsiębiorstwo  Wodno-Kanalizacyjne  „Eko-Skawa”  Sp.  z  o.o. w  formie  elektronicznej  faktur,  faktur 

korygujących i duplikatów faktur z tytułu nabywanych towarów i usług, wezwań do zapłaty,

• podane wyżej dane są zgodne ze stanami faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku,

• zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin realizacji: do 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.

  Dnia ..……..……………Podpis …..……………………..………….......................…...……
(Czytelny podpis Wnioskodawcy/Odbiorcy usług/Pełnomocnika)

 Podpisany formularz zgody prosimy przesłać w najbardziej dogodnej dla Państwa formie:

- zeskanowany na adres: e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

- za pośrednictwem poczty na adres:  PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.; 34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40 a

- faksem na nr (33) 877 00 45

     

 (wypełnia pracownik PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.)

…..............................................             …..............................................          ….....…........................................
                 Data wprowadzenia                                       Nr ewidencyjny klienta                                         podpis pracownika PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
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