Oświadczenie
o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur
drogą elektroniczną
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Sieradz, dn. …..………………….…....
Nr umowy*..………………………………… Nr kontrahenta*.………………………………………
dotyczy nieruchomości zlokalizowanej ………………………………..…… nr ……………..…….
Imię ………………………………….……… Nazwisko ……………………………………………...
Nazwa instytucji**.……………….……………….…………………………………………………….
adres zamieszkania/siedziby**…….……………………………………………………………..…...
adres do korespondencji …….…………………………………………..……………………………
PESEL ……………………….. REGON**……………………. NIP**.………………………………
tel. kont. ……………………..…..... email …………………………………………………………….

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz
OŚWIADCZENIE
o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną
1. Zgodnie z art. 106n ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity z dnia 25.05.2016 r. Dz. U. 2016 poz. 710), wyrażam zgodę na wystawianie, przesyłanie
faktur, duplikatów i korekt tych faktur, w formie elektronicznej przez Usługodawcę.
2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których nowa w ust. 1 niniejszego oświadczenia, w formie
papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesyłanie faktur
drogą elektroniczną.
3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na poniższy adres email.

Adres email:…………………………………………………………………………………..
4. W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Usługobiorcę błędnego
adresu email lub skonfigurowania skrzynki w sposób uniemożliwiający odbiór poczty.
6. W przypadku wycofania niniejszego oświadczenia, Usługodawca traci prawo do wystawiania
i przesyłania faktur Usługobiorcy drogą elektroniczną począwszy od dnia następnego po otrzymaniu
pisemnego powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z siedzibą przy ul. Górka Kłocka 14 wyżej
podanych danych osobowych w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych o nazwie „klienci/petenci”, w związku z zawarciem
i wykonywaniem umów wchodzących w zakres działalności MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z zapewnieniem prawa wglądu
do tych danych i ich poprawienia. MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu zapewnia ochronę danych zgodnie z normami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

…………………………………………
podpis przyjmującego oświadczenie

………………………………………..
podpis składającego oświadczenie

* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
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