
 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

  Gminy Złotów Sp. z o.o. 

  Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 
  NIP: 767-15-68-292 

  Tel.   67 265 11 00 

  Fax:  67 265 11 00 
  www.zwikgz.pl 

Formularz nr 16   
Złotów, dnia ______________ r.  

 

OŚWIADCZENIE 
o akceptacji wystawiania i przesyłania e-faktur przez ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. 

DANE WŁAŚCICIELA  
1. Nazwa pełna firmy* / imię i  nazwisko*:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Adres siedziby*/ adres zamieszkania* :  _________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji:  _____________________________________________________________________________ 

Tel. kontaktowy: ____________________ NIP(firma): __________________ REGON(firma): ____________________  

KRS(firma) ______________________________________________NR______________________________________ 

Adres e-mail: ___________________________________________________ 

DANE NIERUCHOMOŚCI POBORU WODY I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

2. Adres: ______________________________________________________________________________ 

DANE OSOBY UOPWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA (PEŁNOMOCNIK)
1
: 

3. Imię i nazwisko: _________________________________Tel. kontaktowy: ___________________________________ 

Rodzaj upoważnienia_______________________________________ NR: ________________________________ 

  

 Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez ZWiK Gminy  Złotów Sp. z o.o. faktur, korekt faktur oraz 

duplikatów faktur (wystawionych  zarówno w zakresie prowadzonej działalności podstawowej jak i pozostałej)  w 

formie elektronicznej zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221) na wyżej wymieniony adres e-mail. 

 Niniejszy formularz stanowi akceptację „Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur, faktur 

korygujących i duplikatów faktur w formie elektronicznej e-faktura”. 

 Potwierdzam, że dniem dostarczenia faktury, korekty faktury oraz duplikatu faktury wystawionej przez 

ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. w formie elektronicznej będzie dzień wysłania powiadomienia na w/w e-mail 

wraz z załączoną fakturą w formie PDF.  

Płatność będzie dokonywana w kasie ZWiK GZ lub  na nr konta: 44 8941 0006 0016 1958 2000 0010 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie - siedziba: 77-400 Złotów, ul. Leśna 7 (ZWiKGZ) 

informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/pismem (dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych: zwik@zwikgz.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiKGZ w zakresie i celu 

niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/pisma, w tym obowiązków prawnych ciążących na ZWiKGZ, wykonania przez 

ZWiKGZ zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez ZWiKGZ 

działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez ZWiKGZ działań związanych z przedmiotem wniosku/pisma. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - 

poprzez przesłanie swojego żądania na adres: zwik@zwikgz.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla 

wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku/pisma oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w 

celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W 

zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom 

zależnym ZWiKGZ, podmiotom świadczącym na rzecz ZWiKGZ usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę 

informatyczną działalności ZWiKGZ oraz archiwom.  

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZWiKGZ, jako Administratora Danych 

Osobowych, informacji o numerze mojego telefonu oraz adresu e-mail w celu związanym z usprawnieniem kontaktu Stron. 

Oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać 

zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej ZWiKGZ pod adresem: 

www.zwikgz.pl. 

_________________________ 
     (podpis Właściciela/Pełnomocnika) 

 
Załącznik: 

1. Kserokopia pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia. 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 


