
 

 

Oświadczenie Odbiorcy usług 
o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur za świadczone usługi w formie elektronicznej 

 

Usługobiorca: 

 

ID Klienta:  _________________________________________________________________________________________________  

Nazwa/Nazwisko i imię: _________________________________________________________________________________________________  

                                       _________________________________________________________________________________________________ 

Adres:    _________________________________________________________________________________________________ 

NIP (nie dotyczy osoby fizycznej): ______________________________________________________________________________________________ 

 

Usługodawca:  MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 91,  NIP: 6610000438. 

Jako Odbiorca MWiK Sp. z o. o.  w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając na podstawie Art. 106n ust. 1 , Art. 112a ust. 1 i 4 Ustawy z dnia  
7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, 
zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027, 1608)  

niniejszym oświadczam, 
że z dniem …………………………………….. akceptuję wystawianie przez MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim faktur VAT w formie elektronicznej  
i jednocześnie wyrażam zgodę na ich udostępnianie w formie elektronicznej w postaci: 

• Umieszczania w module iBOK (Internetowe Biuro Obsługi Klienta) po uprzednim zalogowaniu w panelu użytkownika 

• Przesyłania w formie elektronicznej faktur VAT na adres e-mail: 

Adres e-mail: (prosimy o podanie adresu w czytelny sposób) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Usługodawcę o nowym adresie. 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia akceptacji na wystawianie i udostępnianie faktur 

VAT w formie elektronicznej, w następstwie czego Usługodawca traci prawo do przesyłania faktur w formie elektronicznej do dnia następnego po dniu,  
w którym otrzymał od Usługobiorcy powiadomienie o cofnięciu akceptacji. 

Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, że cofnięcie oświadczenia musi zostać złożone pisemnie w biurze Usługodawcy  lub 
elektronicznie na e-mail: biuro@mwikostrowiec.pl. 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” informujemy, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 91, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@mwikostrowiec.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679, 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w 

realizacji umowy, 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie 

Art.6, ust. 1, lit. f  rozporządzenia 2016/679 – prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować niemożnością przyjęcia oświadczenia. 

 

__________________________________      _____________________________________ 
      Data złożenia oświadczenia          czytelny podpis Usługobiorcy 
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