Załącznik Nr 1

AKCEPTACJA E-FAKTURA/SMS
Dane Odbiorcy usług (prosimy wypełnić drukowanymi literami):
Imię i nazwisko /nazwa
Odbiorcy usług:
Adres:
NIP:
PESEL:
Nr telefonu komórkowego:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów
faktur w formie elektronicznej na adres e-mail:

Prosimy wypełnić drukowanymi literami, każdą literkę wpisać w osobnym polu

W

przypadku

zmiany

adresu

e-mail

zobowiązuję

się

do

pisemnego

powiadomienia o nowym adresie wystawcę faktur.
W związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości z systemu powiadomień
SMS funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. z siedzibą
w Siemiatyczach na wskazany numer telefonu komórkowego:

[

] Wyrażam zgodę

[

] Nie wyrażam zgody

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią „Regulaminu wystawiania
i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz usługi informacyjnej SMS”
obowiązującym

w

Przedsiębiorstwie

Komunalnym

Spółka

z

o.o.

z

siedzibą

w Siemiatyczach, akceptuję jego treść.

………………………………………
(data złożenia oświadczenia)

…………………………………………
(czytelny podpis Odbiorcy Usług)

.........................................
(miejscowość, data)

........................................
(imię i nazwisko)

........................................
........................................
(adres)

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych
osobowych:
1) Imię
2) Nazwisko
3) Adres
4) E-mail
5) NIP
6) PESEL
w celach związanych z usługą E-FAKTURA, przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
z siedzibą w Siemiatyczach przy ulicy Armii Krajowej 26.
Jestem świadomy, iż podanie numeru PESEL nie jest wymagane przez przepis prawa, jednak
jego podanie zapewni administratorowi danych identyfikację mojej osoby w przypadku gdy
będzie to wymogiem formalnym.
Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. przez okres 5 lat od daty wystawienia ostatniej faktury, lub po okresie
przewidzianym przez przepis prawa. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

..........................................
(data i podpis)

