
BOK tel.: 59 847 39 16 
Dział rozliczeń tel.: 59 847 39 21 lub  59 847 39 22 
Serwis internetowy: www.zgkjezierzyce.pl 
e-mail: a.gubernat@zgkjezierzyce.pl 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami:  

Administratorem danych, które podałem stanie się Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. z siedzibą w Jezierzycach przy ul. Kolejowej 5, 76-200 Słupsk. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kimdom.slupsk.pl . Cel przetwarzania danych: realizacja niniejszego wniosku. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 

ust. 1 lit b) 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe, które podałem 

nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji niniejszego wniosku, 

z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rachunkowości oraz prawa cywilnego w zakresie dotyczącym realizacji wniosku oraz 

dochodzenia roszczeń z niego wynikających. Jestem świadomy/a o przysługującym mi prawie dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Jestem świadomy o 

przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zostałem poinformowany, ze podane przeze 

mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Więcej informacji na stronie www.zgkjezierzyce.pl/RODO 
 

……………………………………  

Czytelny podpis wnioskodawcy  

 

 

Akceptacja*/ rezygnacja z* wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej 
 
Akceptacja*/ rezygnacja z* usługi informacyjnej SMS 
 
Aktualizacja adresu e-mail*/ numeru telefonu*/ inne dane* 
 

 
Wnioskodawca:                                                                                                                    Data: ………………………………….. 
Nazwisko/nazwa 

Imię/ cd. nazwa firmy  

 
NIP (przedsiębiorcy) */ PESEL (odbiorcy indywidualni)*: (pole obowiązkowe) 

           

    
 
Adres nieruchomości: 
Miejscowość Kod Poczta 

Ulica Nr posesji Nr lokalu 

 

 

Na poniższy adres e-mail, proszę przesyłać faktury w formie elektronicznej: 

 

e-mail: 

Prosimy wypełniać w sposób czytelny 

Akceptuję wystawianie i wysyłanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. faktur, faktur korygujących oraz 

duplikatów faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106nw związku z art. 2 pkt 31 i 32 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami). 

 

 

…………………………………… 
          Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

telefon: 

Prosimy wypełniać w sposób czytelny 

…………………………………… 
          Czytelny podpis wnioskodawcy 

  


