
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Sp. z o. o. 

ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów 

 
      

ZGODA NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE e-FAKTUR 

Dane Odbiorcy usług: 

…....................................................................................................................     
(Imię i nazwisko/firma) 
….................................................................................................................... 
(PESEL/NIP) 
….................................................................................................................... 
(Nr identyfikacyjny Odbiorcy usług) 
……………………………………………………………………………… 
(Adres nieruchomości) 
….................................................................................................................... 
(Adres do korespondencji) 
….................................................................................................................... 
(Nr telefonu kontaktowego) 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur VAT w formie 

elektronicznej na adres e-mail: 

 
 
 
 

(adres e-mail) 

W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie wystawcę 

faktur. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do osobistego przekazywania odczytu, tj. jeden raz w miesiącu, drogą 

elektroniczną za pośrednictwem strony www.ekowod.eu.* 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Namysłowie (46-100) przy ul. Mariańskiej 2. 
2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o.: e-mail: iod@ekowod.net. ,  tel. 
77/4105222 lub pisemnie na adres naszej siedziby. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw: 
a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z 
zakresu rachunkowości (art 6 ust 1 lit. c RODO), 
b) W celu przygotowanie i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust 1 lit. b RODO), 
c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o., który polega na ustaleniu  
i ewentualnym dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO), 
d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO) 
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy jest 
dobrowolne  ale konieczne do  zawarcia i realizacji umowy. 
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy 
uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./ do czasu 
realizacji umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./do czasu cofnięcia zgody. 
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.** 
Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Zakład wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. 
w Namysłowie dla celów wynikających z jego realizacji.** 

 

………………………………   …………………………………………… 
Miejscowość i data     (czytelny podpis Odbiorcy usług/pełnomocnik* 
"Nr Odbiorcy Usług" to 6-cyfrowy numer znajdujący się na fakturze pod nazwą "NABYWCA” 
* niepotrzebne skreślić 


