
   

................................, dnia .................................. r. 

 

                  Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej 
        ul. Mielęckiego 9 
        62-840 Koźminek 
 
 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 

Dane odbiorcy usług: 

Imię i Nazwisko : …........................................................................................................................................................ 

lub Nazwa firmy 

Adres przyłącza: …........................................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny ............................................................................................................................................... 
 

NIP(w przypadku firmy) : ..................................................................................................................................................... 

PESEL: .......................................................................................................................................................................... 

Numer telefony odbiorcy ......................................... ................. 

Numer ewidencyjny odbiorcy wody: ......................................... 

Dotyczy usługi:  za  dostawę  wody  i  odprowadzone  ścieki,  za  czynsz  mieszkalny,  za  czynsz  użytkowy, 

za  usługi  asenizacyjne,  za  wszystkie  usługi * niepotrzebne skreślić 
 

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, 

z późn. zm.) art. 106n wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie 

elektronicznej przez: 
Sprzedawca 

Gmina Koźminek 

ul. Kościuszki 7 

NIP 968 08 68 787 
Wystawca  

Zakład Gospodarki   Komunalnej i Mieszkaniowej 

ul. Mielęckiego 9 

62-840 Koźminek 

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. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.(wypełnić drukowanymi literami) 
 

Adres e-mail: …........................................................................................................................................................... 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. Oświadczam, 

że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci 

prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego 

po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koźminku ul. Mielęckiego 9; 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest kierownik@zgkim.kozminek.pl informacje przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych; 
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa; 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej; 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
Rozporządzenia.; 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało 
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

 
………………....................................................... 

(czytelny podpis odbiorcy usług) 
*) niepotrzebne skreślić, 
**) wpisać nowe brzmienie danych, które uległy zmianie) 

 


