
Nazwa i adres firmy:

Imię i nazwisko
(lub nazwa firmy):

Adres (miejscowo ść,ulica nr 
domu/nr lokalu):

Adres e-mail:

Nr płatnika (z faktury):

Osoba zgłaszaj ąca 
(uprawniona):

Data zgłoszenia

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych jest  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1152), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2017 

poz. 827) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1221), zgody osoby której dane dotyczą w celu rozliczenia należności za 

świadczenie usług wodno – kanalizacyjnych oraz wystawienia faktury.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 217).

7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do 

organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w zakresie wymaganym prawem jest 

obligatoryjne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości świadczenia usług e-faktury.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ODBIORCA FAKTURY 

Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur w formie 
elektronicznej (e-faktury)

WYSTAWCA FAKTURY 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów Getta 9-11

68-200 Żary 

Czytelny podpis osoby zgłaszaj ącej

Oświadczam, że
1) akceptuj ę wystawianie i przesyłanie przez ZWiK Sp. z o.o. fa ktur za dostaw ę wody i/lub 
odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej na wskazany adres po czty e-mail, 
2) posiadam zarejstrowane konto w Elektronicznym Bi urze Obsługi Klienta (eBok) ZWiK 
Sp. z o.o. w Żarach, które jest dost ępne pod adresem: https://ebok.zwikzary.pl lub na stronie 
internetowej Spółki: www.zwikzary.pl, zakładka ZWIK ONLINE,
3)zapoznałem/am si ę z Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur za dostaw ę wody i/lub 
odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej (e-faktury).


