WNIOSEK KONTRAHENTA O
PRZESYŁANIE FAKTUR ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Kod odbiorcy: ……………….
Dane Kontrahenta:
Imię i nazwisko lub nazwa firmy…….…………………………………………………………..…………….
Adres : ..…...........................................................................................Tel. …………………………………..
NIP (dotyczy Firm) ……………………………………………………..
Dostawca usługi/towarów:
Nazwa: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres: ul. Tysiąclecia 8A; 87-200 Wąbrzeźno
NIP: 878-000-44-42
Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail:
adres e-mail: …................................................................................................................
W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do wskazania nowego poprzez formę pisemną,
elektronicznie lub papierowo.
Data ………………………..

……………………………………………………..
(czytelny podpis)

(DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH)
Ochrona danych osobowych:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
•
•
•
•
•
•
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wąbrzeźnie. Osobą zarządzającą jest Pan Marek Kondraciewicz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu w MZECWiK Sp. z
o.o., kontakt e-mail : biuro@mzecwik.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Marcelina Sieradzka, z którą można skontaktować się pod adresem email: m.sieradzka@mzecwik.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także w celach
archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie jest ułatwienie komunikacji z odbiorcą i skuteczne
przekazywanie informacji dot. płatności.
Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w zakresie realizacji ww. celów.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: biegli rewidenci w związku z wykonywaniem audytu w spółce,
przedsiębiorstwa sprzedające oprogramowanie w związku z obsługą informatyczną tychże programów, oraz inne podmioty,
upoważnione z mocy prawa.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu w którym zostały pozyskane, a także dla celów
archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż przez 5 lat zgodnie z zał. 2 Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązującej w
MZECWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Przysługują Pani/Panu niżej wymienione prawa w związku z przetwarzaniem przez MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
Pani/Pana danych osobowych:
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe (podstawa prawna:
art. 16 RODO);
prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych jeśli zachodzi chociaż jedna z okoliczności
przedstawionych w art. 17 RODO;
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych(podstawa prawna: art. 21 RODO);
w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( PUODO ).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu email przez MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz w celach
archiwizacyjnych.
………………………………………………………………………
(czytelny podpis)

Prosimy o odesłanie wypełnionego oświadczenia na adres: k.robionek@mzecwik.pl lub
bok@mzecwik.pl lub dostarczenie do MZECWIK jeśli chcą Państwo otrzymywać faktury i
inne dokumenty rozliczeniowe drogą elektroniczną.

