
 

 
 

FORMULARZ AKCEPTACJI E-FAKTURY 
 

 

 

Imię, Nazwisko / Nazwa:…........................................................................ 

 

Ulica, numer domu:.................................................................................... 

 

Kod pocztowy, Miejscowość:..................................................................... 

 

Nr nabywcy: ….......................................................................................... 

 

 

 

Numer Telefonu: 

 

 

Adres e-mail: 

 

 

 

Niniejszym rezygnuję z prawa do otrzymywania faktur VAT w wersji papierowej oraz akceptuję wystawianie 

i dostarczanie mi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. zo.o. z siedzibą ul. Jana Pawła II 3, 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000821733 w Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa -Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy, NIP: 682 178 17 57, faktur VAT, korekt faktur VAT oraz 

duplikatów faktur VAT (wystawianych zarówno w zakresie prowadzonej działalności podstawowej jak i 

pozostałej) w formie elektronicznej w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 

2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 

 

Zgodnie z ustaleniami dostęp do usługi E-faktury rozpocznie się po złożeniu uzupełnionego i podpisanego 

formularza akceptacji. Wszelka korespondencja dotycząca zmian na koncie Klienta w uruchomionej usłudze 

będzie przesyłana z adresu e-mail: sekretariat@pkndiwanowice.pl Akceptacja usługi albo jej cofnięcie może 

być wyrażone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią  Sp. z o.o. z siedzibą w Iwanowicach Włościańskich (32-095),  

ul. Jana Pawła II 3 (dalej „Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. zo.o.”), informuje, że jest 

administratorem danych osobowych  jest Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. zo.o. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. w zakresie i celu 

niezbędnym do realizacji usługi E-faktury. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie 

niezbędne do podjęcia przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. zo.o. działań związanych z 

realizacją usług E-faktury.  

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: 

sekretariat@pkndiwanowice.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z 

naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny dla realizacji usług E-faktury, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami związanymi z realizacją tych usług, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich 



przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, 

firmom kurierskim, a także podmiotom świadczącym na rzecz Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. 

z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności Przedsiębiorstwo 

Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. oraz archiwom.  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią Sp. z o.o. pod adresem: www.pkndiwanowice.pl 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udostępnienia usługi E-faktury przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. zo.o. Sp. z o.o. na podanych powyżej zasadach. 

 

 

 

 

…................................................                                                   …......................................................... 
          Miejscowość i data                                                                                                        Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


