
Międzygminne Przedsiębiorstwo    

Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.    

ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo    

     Data: …………………………………   

Wnioskodawca:   

Nazwisko/nazwa/firma  

Imię /cd. nazwy/firmy   

Kod Nabywcy (ustalony przez MPWiK EKOWIK)   

Adres zamieszkania/siedziba:   

Miejscowość   Kod    Poczta     

Ulica       Nr     Nr posesji 

 

Nr lokalu   

  

NIP (dotyczy przedsiębiorców)/ PESEL (odbiorcy indywidualni)  

 

Dane kontaktowe:   
 

Telefon   e-mail  

Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, potwierdzenia sald, 
raportów, wezwań do zapłaty w formie elektronicznej oraz powiadomień o zbliżającym się terminie płatności  

i powiadomień o podanie stanu licznika. 
Z dniem złożenia niniejszego wniosku, akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. we Władysławowie: faktur, faktur korygujących, duplikatów  faktur, potwierdzenia sald, raportów, wezwań do zapłaty 

w formie elektronicznej oraz powiadomień o zbliżającym się terminie płatności i powiadomień o podanie stanu licznika.    

Przyjmuję do wiadomości, że:   

• Mam możliwość cofnięcia udzielonej akceptacji, co skutkować będzie utratą prawa do otrzymywania ww. dokumentów w formie elektronicznej. 

Cofnięcie akceptacji wymaga dla swej ważności formy pisemnej.   

• Niniejsza zgoda nie wyklucza możliwości przesłania faktur w formie papierowej, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia o tym fakcie, które 

powinno nastąpić w drodze informacji przesłanej na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej.   

• Faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność 

treści i czytelność faktur, jak też łatwe ich odszukanie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów o podatku od towarów i usług.   

• W przypadku nieotrzymania faktury w okresie rozliczeniowym ciąży na mnie obowiązek poinformowania o tym fakcie wystawcy faktur.     

 Poniżej podaję adres e-mail, na który proszę przesyłać ww. dokumenty w formie elektronicznej:   

  

Oświadczam, że w przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym wystawcę faktur. 

Powiadomienie o zmianie adresu jest równoznaczne dalszej mojej akceptacji wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących, 

duplikatów faktur, potwierdzenia sald, raportów, wezwań do zapłaty w formie elektronicznej oraz powiadomień o zbliżającym się 

terminie płatności i powiadomień o podanie stanu licznika.  

Przyjmuję do wiadomości, że:    

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  z siedzibą 

ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo („Spółka”).  

• Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@ekowik.com.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, faktur korygujących, duplikatów 

faktur, raportów, wezwań do zapłaty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) – ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. 

j. Dz. U. z 2018 r. Nr 2174 z późn. zm.)., a także w celu realizacji umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b, oraz w celu przekazywania informacji dot. umowy dla celów ustalania opłat za odpady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda 

osoby, której dane dotyczą. 

• Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Bank prowadzący rachunek Spółki, organy Gminy, podmioty przetwarzające z branży IT oraz 

pracownicy Administratora.  

• Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie 2 lat od dnia rozwiązania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków lub 6 lat od 

dnia wystawienia ostatniej faktury.  

• Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub 

ograniczenia ich przetwarzania oraz do odwołania zgody w każdym momencie. 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wystawienia i przesłania faktury w formie elektronicznej.  

 

 

 ......................................................    
Czytelny podpis wnioskodawcy   


