Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej
Działając w imieniu własnym/firmy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwa firmy, adres, nr NIP)
jako Odbiorca Usług, w dniu ……………………………………… wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej
(dzień, miesiąc, rok)
przez Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. A. Struga 45,
NIP: 732-18-68-898, KRS: 0000046134
Faktury w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres mailowy: ………………………………………………...………………….
Akceptuję jednocześnie zamieszczone poniżej „Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej”.
Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej:
1. Niniejsza Akceptacja wyrażona jest przez osobę do tego upoważnioną.
2. Przedsiębiorstwo działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność
faktur.
3. Przedsiębiorstwo przesyła faktury elektroniczne w formacie pliku elektronicznego PDF.
4. Do otwarcia faktury przesłanej w formacie pliku PDF służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader”, które
Odbiorca Usług może pobrać i zainstalować we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne jest na stronie
http://get.adobe.com/reader/.
5. Faktury elektroniczne przesyłane są na adres mailowy Odbiorcy Usług wskazany w niniejszej Akceptacji.
6. Za datę doręczenia faktury elektronicznej uważa się moment wysłania wiadomości mailowej z załączoną fakturą (plik PDF) przez
Przedsiębiorstwo.
7. Odbiorca Usług zobowiązany jest do przechowywania przesłanych przez Przedsiębiorstwo dokumentów zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie.
8. W celu odwołania wyrażonej zgody Odbiorca Usług zobowiązany jest do dostarczenia odwołania do Przedsiębiorstwa w
formie pisemnej.
9. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane są faktury powinna być dokonana przez Odbiorcę Usług w sposób pisemny (w formie
podpisania nowej „Akceptacji….”).
10. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odbiorcy Usług oraz za ich skutki, w tym za podanie
przez Odbiorcę Usług błędnego adresu e-mail, brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy Usług jest przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.
w Zgierzu, ul. A. Struga 45.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, podmioty świadczące
usługi projektowe, budowlane, techniczne i informatyczne).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu ew. windykacji i archiwizacji,
w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
5. Odbiorca Usług posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
6. Dane osobowe Odbiorcy Usług nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Podanie danych osobowych przez Odbiorcę Usług jest dobrowolne, jednakże w celu umożliwienia przesyłania faktur w formie
elektronicznej – niezbędne.

………………………….………..……………………
(podpis)

