
 

 

 

 

 

 

Adres świadczenia usług:   

Imię, Nazwisko / Nazwa*: …………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Kod pocztowy, Miejscowość*: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica, numer domu*: ………………………………………………………………………………………nr telefonu:……………………………….… 

Nr nabywcy: (jeśli został nadany)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail*: 

                              
 

 

 

Niniejszym rezygnuję z prawa do otrzymywania faktur VAT w wersji papierowej oraz akceptuję wystawianie  

i dostarczanie mi przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach, zarejestrowaną  

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000676519 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX 

Gospodarczy, NIP: 896-155-97-70, faktur VAT, korekt faktur VAT oraz duplikatów faktur VAT (wystawianych zarówno 

w zakresie prowadzonej działalności podstawowej jak i pozostałej) w formie elektronicznej w rozumieniu Ustawy  

o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 

Zgodnie z ustaleniami dostęp do usługi e-faktury rozpocznie się po złożeniu uzupełnionego i podpisanego formularza 

akceptacji. Wszelka korespondencja dotycząca zmian na koncie Klienta w uruchomionej usłudze będzie przesyłana  

z adresu e-mail: faktury@zgkczernica.pl 

Akceptacja usługi albo jej cofnięcie może być wyrażone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

Jednocześnie informujemy, iż wypełniony formularz akceptacji e-faktury można dostarczyć osobiście/listownie 

na adres siedziby ZGK Czernica Sp. z o.o. lub przesłać skan na adres e-mail: biuro@zgkczernica.pl 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE () (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
udostępnienia usługi e-faktury przez ZGK Czernica Sp. z o.o.  
  
Zgodnie z art. 13: RODO informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach (55-003), 

ul. Wrocławska 111, zwany danej ZGK Czernica., który wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można się kontaktować 
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres mailowy: biuro@zgkczernica.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane są: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w  celu przyjęcia przesyłania dokumentów księgowych, o których mowa 
wyżej w formie elektronicznej . 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub 
wynikający z przepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres od złożenia wniosku o zawarcie 
umowy zaopatrzenia w wodę/odprowadzania ścieków do jego rozpatrzenia,  przez okres trwania tej  umowy   oraz co najmniej przez sześć lat po 
jej zakończeniu, co jest  związane  z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego 
oraz z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oraz działającym na nasze zlecenie podmiotom z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania dokumentów księgowych w formie elektronicznej. Konsekwencją 
niepodania danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie będzie wstrzymanie się z przesyłaniem dokumentów księgowych drogą elektroniczną. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 
 
 
 

 

Miejscowość i data 

  

Podpis 
 
*-pola obowiązkowe 

FORMULARZ AKCEPTACJI E-FAKTURY 
 

ZGK Czernica Sp. z  o.o.  

 ul. Wrocławska 111 

  55-003 Ratowice 

  NIP: 896-155-97-70 

mailto:biuro@zgkczernica.pl

