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E-FAKTURA 
 

Nazwisko i imię lub nazwa 
Odbiorcy Usług: 

 

Adres: 

 

 

NIP /PESEL 
 

Symbol klienta: 
 

Adres do korespondencji: 
 

Telefon: 
 

 
AKCEPTACJA WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR, DUPLIKATÓW FAKTUR, KOREKT FAKTUR, WEZWAŃ DO 

ZAPŁATY ORAZ INNYCH ZAWIADOMIEŃ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. 
 

 
Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie 
faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej 
zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z 
późn. zm.), na adres e-mail: 
 

                               

Prosimy o wypełnienie literami drukowanymi, każdy znak należy wpisać w osobnym polu. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu przesyłania i udostępniania faktur, duplikatów faktur, 
korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej e-faktura” obowiązującym w 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie. 
Oświadczam, że zobowiązuje się do systematycznego odbioru poczty elektronicznej, a także do niezwłocznego 
powiadomienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. Z o.o. ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia               
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu realizacji niniejszego 
wniosku na usługę. 
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. ,z zachowaniem prawa  dostępu do treści moich danych osobowych, prawa do ich poprawienia 
i żądania ich usunięcia. 

 

    

        (data)                (czytelny podpis) 


