Wniosek
o utworzenie/aktualizację/usunięcie konta
w Internetowym Biurze Obsługi Klienta
Oświadczenie

D21

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

Wniosek
o utworzenie/aktualizację/ usunięcie konta w IBOK
Proszą o utworzenie / aktualizację / usunięcie*** konta w Internetowym Biurze Obsługi
Klienta (IBOK).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK)
obowiązującym w MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu, dostępnym na stronie internetowej MPWiK Sp. z o.o.
w Sieradzu pod adresem: www.mpwiksieradz.pl (w zakładce Dokumenty do pobrania, w formacie pliku
pdf, umożliwiającym jego pozyskiwanie, odtwarzanie oraz utrwalanie) oraz w Biurze Obsługi Klienta
w siedzibie Spółki, oraz że akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacja Umowy pomiędzy
Klientem a MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) podane są informacje poniżej:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Górka
Kłocka 14.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mpwiksieradz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania z prawa sprzeciwu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy Pana/Pani dane osobowe przetwarzane
są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością korzystania z systemu IBOK.
Wyrażam zgodę na wykonywanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu usługi, polegającej
na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane
te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz. 243).
...........................................................
podpis przyjmującego zgłoszenie

.......................................................
podpis składającego zgłoszenie

OŚWIADCZENIE
o akceptacji wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną
1. Zgodnie z art. 106n ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z póź. zm.
wyrażam zgodę na wystawianie, udostępnianie faktur i korekt faktur oraz duplikatów 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 udostępnianie
faktur drogą elektroniczną.
3. W przypadku wycofania niniejszego oświadczenia, Usługodawca traci prawo do wystawiania
i udostępniania faktur Usługobiorcy drogą elektroniczną w przeciągu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnego powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

...........................................................
podpis przyjmującego zgłoszenie

.......................................................
podpis składającego zgłoszenie

Dane konta Użytkownika IBOK*
Utworzenie konta

Aktualizacja konta

Usunięcie konta

Przyznany login:
Data:
Podpis:

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