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Chełmża,  dnia  …………..………………. 

 
OŚWIADCZENIE  

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 
DANE  KLIENTA: 
 
Imię i nazwisko (Nazwa firmy)  ……………………………………………………………………………………... 
Ulica, nr   …………………………………………………………………………..……………….…………………... 
Kod pocztowy, miejscowośś …………………………………………………………………..…………………... 
NIP ………………………………………………………………………………………………………………..……... 
 
DOSTAWCA USŁUGI: 
 
GMINA MIASTO CHEŁMŻA - ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMŻY 
UL. 3-GO MAJA 12A,   87-140 CHEŁMŻA,   NIP 879-258-24-81 

1. Działając na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług, wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz korekt faktur w 
formie elektronicznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.  

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w formie 
papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesyłanie faktur 
drogą elektroniczną. 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 
5. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, z zachowaniem formy pisemnej, 

w następstwie czego Dostawca usługi traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie 
elektronicznej. 

 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych          
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWiK w Chełmży, ul. 3-go Maja 12a, 87-140 
Chełmża 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane celem: 
a) realizacji umowy zawartej z ZWiK w Chełmży w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i/lub zbiorowego odbioru ścieków sanitarnych / wód deszczowych. 
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZWiK w Chełmży w związku z 

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów. 
c) dochodzenia należności. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami tych danych mogą być wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące 
udział w realizacji umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami 
prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 
danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

 
 
 
  ………………………..……………                                      ………………………..…………… 
                 miejscowość, data                                                                                   czytelny podpis Odbiorcy  
                                                                                                                           (z pieczątką podmiotu gospodarczego)                                                  


