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Lubań,dnia ................................
Szanowni Państwo,
Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Lubaniu z myślą o Państwa potrzebach planuje wdrożenie elektronicznej formy faktur za
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, które mają na celu:
• terminowość otrzymywania faktury-otrzymywanie faktur bezpośrednio do skrzynki
mailowej,
• bezpieczeństwo przesyłki -w porównaniu z tradycyjną fakturą znika ryzyko jej zaginięcia ,
• wygoda przechowywania -e-Faktura nie zajmuje tyle miejsca ile faktura papierowa,
• wszystkie faktury w jednym miejscu,
• wymiar ekologiczny-ograniczając liczbę papierowych dokumentów ,dbasz o środowisko
naturalne.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
…..........................................................
…..........................................................
…..........................................................
…..........................................................
/nazwa odbiorcy/
…...........................................................
/n-r telefonu/
Akceptuję przesyłanie faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
w formie elektronicznej przez LPWiK S-ka.z o.o. w Lubaniu.
adres e – mail.........................................................................................
…............................
/podpis/
Nie akceptuję przesyłanie faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
w formie elektronicznej przez LPWiK S-ka.z o.o. w Lubaniu
…............................
/podpis/
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych
osobowych, podanych w niniejszym formularzu (Klauzula Informacyjna dot. wyboru
formy wystawiania faktur dla Klientów LPWiK S-ka. Z o.o. w Lubaniu).
…............................
/podpis/
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Klauzula Informacyjna dot. wyboru formy wystawiania faktur
dla Klientów LPWiK S-ka. Z o.o. w Lubaniu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
•

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o., reprezentowane przez Prezesa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1a,
59-800 Lubań.

•

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
e-mail: januszwyspianski@abi24.eu, telefonem komórkowym +48600246497.

•

Celem zbierania danych jest wybór formy wystawienia faktury zgodnie z Art. 106e
pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust
1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

•

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia ustalonej formy
faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dostosowania wg
Państwa życzenia formy otrzymywania faktury VAT za realizowane przez LPWiK
w Lubaniu usługi, co będzie skutkować narzuceniem przez Administratora danych
formy papierowej – wysyłanej - dostarczanej pod wskazany adres, zgodnie
z podpisaną umową.

•

Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim
organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli
otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie
Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.

•
•

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy
o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą
archiwizowane.
Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych
zapisów

•

•

