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Białogard, dnia ……………………………………..              Numer odbiorcy: 

(Wypełnia pracownik) 

........................................................................   
(imię i nazwisko / nazwa firmy)  

      

........................................................................   Regionalne Wodociągi i Kanalizacja 
(adres zamieszkania / siedziba firmy)      Spółka z o.o. w Białogardzie 

        ul. Ustronie Miejskie 1 
........................................................................  78-200 Białogard 
(adres korespondencyjny) 

 

........................................................................ 
(NIP /PESEL) 

 

........................................................................ 
(nr telefonu) 

OŚWIADCZENIE 

1. Akceptuję/Aktualizuję/Wycofuję akceptację* udostępniania i przesyłania faktur, korekt faktur 

oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej na adres e-mail:  

 

..………………………………………………………..…… 

przez Regionalne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Białogardzie,  zgodnie z Rozporządzeniem 

ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, 

zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 

kontroli skarbowej (Dz.U. 2012 poz. 1528). 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu udostępniania i przesyłania faktur 

w formie elektronicznej”** obowiązującym w Regionalnych  Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o. o. 

w Białogardzie . 

 

2. Akceptuję / aktualizuję / wycofuję* usługę przesyłania informacyjnego SMS–a przez Regionalne 

Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o. w Białogardzie na nr telefonu komórkowego: 

 

         

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu usługi inf6ormacyjnej SMS”*** 

obowiązującym w Regionalnych  Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie,  

akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów wynikających z 

jego realizacji 

(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, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r poz. 1000) 

oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2017 r. poz. 1219.      

 

  

 

 

 …………………………………………..      ................................................... 
   (data, podpis i pieczątka przyjmującego)                                                       (czytelny podpis wnioskującego) 

 

*   niepotrzebne skreślić  

** Regulamin udostępniania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dostępny jest na stronie  www.rwik.pl  

oraz w siedzibie RWiK. 

*** Regulamin usługi informacyjnej SMS dostępny jest na stronie  www.rwik.pl oraz w siedzibie RWiK. 


