
Wnioskodawca:

 

 
imię i nazwisko/nazwa firmy

 
adres

 
NIP/PESEL

 
kod odbiorcy

 
telefon kontaktowy

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków

Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur

Adres e-mail na który zostaną udostępniane faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur:

 

Oświadczam, że niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie i udostępnianie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur doty-
czących należności za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej przez WMK S.A. w Krakowie zgodnie 
z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018.2174 t. j. z późn. zm.) na zasadach określonych w Regulaminie 
udostępniania e- faktur przez WMK S.A. w Krakowie. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o fakturach na adres poczty 
elektronicznej.

Dane podane we wniosku będą przetwarzane przez Administratora (WMK S.A. w Krakowie) na podstawie prawnie usprawiedliwionego 
interesu Administratora jakim są identyfikacja Obiorcy Usług, obsługa wysyłania e-faktur, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 
oraz cele archiwalne. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może uniemożliwić identyfikację Odbiorcy usług lub 
kontakt w związku z obsługą e-faktury. Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z e-faktury oraz przez okres niezbędny na 
dochodzenie lub obronę przed roszczeniami. Przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy usług przez ich Administratora, podanych 
przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz podanych przy rejestracji do e-BOK, odbywa się 
na zasadach określonych w przekazanej Odbiorcy usług - przy zawieraniu wyżej wymienionej umowy - informacji o ochronie danych 
osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz uprawnieniach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych 
jest dostępna na stronie internetowej WMK S.A. 

   
 data własnoręczny podpis

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, wodociagi.krakow.pl

strona internetowa
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