
 

AKCEPTACJA PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR 

 

 

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

                              (imię, nazwisko właściciela/współwłaściciela lub nazwa) 

 

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

                  (adres: ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy) 

 

…………………………………………….   …………………………. 

                       (nr telefonu)                        (kod nabywcy) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

                          (adres e-mail, proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

===================================================================== 

Niniejszym rezygnuję z faktur w wersji papierowej oraz akceptuję przesyłanie i udostępnianie przez 

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. faktur (dotyczących 

dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków), korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie 

elektronicznej na podany wyżej adres e-mailowy. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Regulaminu przesyłania i udostępniania faktur                        

w formie elektronicznej” obowiązującym w Międzyrzeckim Przedsiębiorstwie Wodociągów                          

i Kanalizacji Spółka z o.o. i akceptuję jego treść. 

 

 

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

                                 (miejscowość, data, czytelny podpis) 

 
Przyjmuję do wiadomości informację, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Międzyrzeczu z siedzibą Św. Wojciech 46 66-300 Międzyrzecz kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  Anna Reszel, e-mail: 

ado@mpwik.org 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconej usługi  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji zleconej usługi 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi e-faktury. 

 

 

 

 

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

                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

mailto:ado@mpwik.org

