Konto Odbiorcy: 201-…………………………………………

ZGODA NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ LUB POWIADOMIEŃ DROGĄ SMS-OWĄ
Dane Dostawcy:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki,
NIP: 8440004199; REGON: 790011345; KRS: 0000091808
Dane Odbiorcy:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:

…..……………...……………………………………………………………………………………………………………………………...

PESEL/NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail do przesyłania faktur:
Prosimy o wpisanie adresu mailowego drukowanymi literami

Akceptacja:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Jednocześnie wskazuję podany
wyżej adres e-mail, jako środek komunikacji elektronicznej umożliwiający mi zapoznanie się z treścią
przesyłanych na ten adres faktur w formie elektronicznej.
Suwałki, data ......................................... podpis czytelny Odbiorcy .....................................................................................

Wyrażam zgodę na przesyłanie powiadomień drogą SMS-ową na poniższy numer telefonu:
Nr tel.:

Podpis:

Data:

Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:
1. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
2. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu
e-mail: dzial.sprzedazy@pwik.suwalki.pl
3. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
do wystawiania i przesyłania faktur oraz korekt w formie papierowej w sytuacji nie odbierania e-faktur lub ich
nieopłacania.
4. Zmiana adresu e-mail, na który będą przesyłane faktury wymaga powiadomienia Dostawcy w formie pisemnej.
W przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę o zmianie adresu e-mail korespondencja kierowana
na dotychczasowy adres jest uważana za prawidłowo doręczoną.
5. Odbiorca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Rezygnacja taka wymaga
powiadomienia Dostawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
______________________________________________________________________________________________
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem Pani/ Pana
danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. gen. W. Sikorskiego 14,
16-400 Suwałki. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją świadczonych przez administratora danych usług. W razie takiej
konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

