
załącznik nr ….. do Umowy nr …/……/……….… 

o zaopatrzenie w wodę/ i odprowadzanie ścieków                                              

Zakład Gospodarki Komunalnej 

          Gminy Lelis Sp. z o.o.  

NIP: 7582369154 

REGON: 382257875 

 

  ……...…………..……., ……………….. 
          miejscowość/data 

 

Dane Odbiorcy  

 ……………………………………….  
(imię i nazwisko/nazwa firmy)  

 

………………………………………..  
(adres zamieszkania/siedziba firmy) 

 

 ……………………………………….  
(adres korespondencyjny)  

 

……………………………………….  
PESEL/NIP 

 ………………………………………..  
Nr umowy 

 

 

Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej 

faktur, korekt faktur, duplikatów faktur oraz not korygujących (dalej osobno lub razem 

nazywanych: „fakturami”) przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.                                 

z siedzibą w Lelisie przy ul. Szkolnej 37, 07-402 Lelis, zwana dalej „ Wystawcą”. 

2. Adres konta e-mail, z którego Wystawca będzie wysyłał faktury to:  

                                                         faktura@zgk.lelis.pl  

3. Adres konta e-mail Odbiorcy, na które Wystawca będzie wysyłał faktury to:  

.................................................................................................................................................  

4. Faktury będą przesyłane przez Wystawcę w formacie pliku PDF, do podglądu którego 

służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader”. Odbiorca pobiera i instaluje 

oprogramowanie we własnym zakresie.  

5. Wystawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność 

ich pochodzenia oraz integralność bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu 

elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług                        

(Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) 

mailto:faktura@zgk.lelis.pl


6. Wycofanie akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej 

następuje na podstawie oświadczenia Odbiorcy złożonego w formie pisemnej. Wystawca 

faktur traci prawo do przesyłania Odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia 

następującego po dniu, w którym otrzymał oświadczenie od Odbiorcy o cofnięciu akceptacji.  

7. Zmiana adresu konta e-mail Odbiorcy do obsługi faktur wymaga powiadomienia 

Wystawcy w formie pisemnej. W przypadku braku powiadomienia Spółki o zmianie adresu e- 

mail Odbiorcy, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e- mail jest 

uważana za prawidło doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.  

8. Wystawca  nie odpowiada za nieprawidłowo podany przez odbiorcę adres poczty e- mail.  

9. Za dzień doręczenia faktury w formie elektronicznej uważa się dzień wysłania przez 

Wystawcę faktury elektronicznej na adres poczty elektronicznej Odbiorcy. 

10. Odbiorca zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej w przypadku, gdy 

problemy techniczne uniemożliwią przekazanie faktur drogą elektroniczną. 

11. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku w celu dostarczania faktur drogą elektroniczną. 

 

…………………………………………   …………………………………… 

Odbiorca      Wystawca 

 

 

Informujemy że:  

1. Administratorem danych powyżej wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest: Zakład 

Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szkolnej 37, 07-402 Lelis 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl   

3. Celem zbierania danych jest możliwość przekazywania Odbiorcy faktur drogą elektroniczną.  

4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak 

również prawo cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przekazywania faktur dotyczących dostarczania wody, 

odbioru ścieków i opłat abonamentowych drogą elektroniczną W przypadku nie podania danych nie będzie 

możliwa realizacja przekazywania dokumentów płatności za pośrednictwem e-mail.  

6. Dane zbierane od Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w celu wystawienia 

faktury).Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą udostępniane osobom trzecim.  

7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  

 

……………………………… 

Data i podpis Odbiorcy 

 

https://poczta.o2.pl/d/

