Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 7/2021

WYCOFANIE AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Odbiorca faktury (Nabywca):
Nazwisko i Imię lub nazwa

Ulica, nr domu / lokalu
Kod pocztowy / Miejscowość
NIP
Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż wskazany powyżej)

Wystawca faktury (Dostawca):
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20
44-230 Czerwionka-Leszczyny
NIP 6422244489
Cofam akceptację na przesyłania przesyłanie i udostępnianie przez Dostawcę faktur, korekt faktur oraz
ich duplikatów w formie elektronicznej na poniższy adres e-mail:

(proszę wypełnić literami drukowanymi, każdy znak należy wpisać w osobnym polu)

Miejscowość, data

Podpis Nabywcy

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest klauzula informacyjna RODO umieszczona na kolejnej
stronie niniejszego oświadczenia, która również wymaga podpisu Nabywcy.
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Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (skrót
RODO) przeznaczona dla każdego klienta
Informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Nowy Dwór 20, e-mail: pwikcl@pwikcl.pl (zwana dalej PWiK)
2. W PWiK został powołany Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@pwikcl.pl nr telefonu 324318180 wew.960
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji umowy, w tym na potrzeby związane
z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych
i reklamacyjnych.
UWAGA: Jeżeli w ramach współpracy/umowy przekazują nam Państwo dane osobowe swoich pracowników
/współpracowników informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich
i powinna zostać im przez Państwa udostępniona.
4. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz
w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku
z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy.
Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku
obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom PWiK, jak też podmiotom
udzielającym wsparcia PWiK na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powiązane przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Podmiotem właściwym do wnoszenia skarg jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z zawartej umowy i/lub
prowadzonej współpracy gospodarczej, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować całkowitą
lub częściową niemożnością realizacji umowy przez PWiK.
9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą Klauzulą

Miejscowość, data

Podpis Nabywcy
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