
                                                                                           .………………………………… 
                                                                                                                                                           Miejscowość, data 

…………………………………………… 
      Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu 

 

…………………………………………... 
        Adres zamieszkania / siedziby 

 
telefon : ……………………………….…… 

 

e-mail : …………………………………….. 

 

 

Faktura elektroniczna – akceptacja Odbiorcy 

 

Ja, niżej podpisany/-a: ..………………………….......................……...,  nr PESEL: ...…..…..……....……, 

adres zamieszkania/siedziby: .........................................................……….............................................……...…, 

NIP (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne) : ……………............................................….……...….,  

jako właściciel/władający/użytkownik budynku: ..................................................................................................., 

                                                                                                                                   (podać rodzaj budynku, np. mieszkalny/usługowy) 

zlokalizowanego pod adresem: ............................................................................................................................, 

działając na podstawie art. 106n ust. Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. z 2016r. 

poz.710,  z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie faktur, w tym duplikatów 

faktur oraz faktur korygujących wystawianych przez Gminę Ochotnica Dolna/Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: os. Hologówka 191C, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP: 7352834179, Regon: 

120152978 w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: ………………………..................................... 

 

 

                                                                                                   ..................................................... 

                                                                                                                                 data, czytelny podpis 

wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy 

Dolnej,  tj. osiedle Hologówka 191C, 34-452 Ochotnica Dolna. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej (adres: os. Hologówka 191C,  34-452 
Ochotnica Dolna, telefon: 18 262 60 28) 
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl. 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi zbiorowego odprowadzania ścieków i innych usług świadczonych przez ZGK w 
Ochotnicy Dolnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.   
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 
przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.   
5) Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.  
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 
danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
6) Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia oświadczenia. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 
Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia oświadczenia. 


