Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wniosek o udzielenie zgody na przesyłanie elektronicznych faktur zakupu

Dostawca:
...............................................................................................
Nazwa Przedsiębiorcy

...............................................................................................
Ulica

...............................................................................................
Kod pocztowy / Miejscowość

…...........................................................................................
NIP

…...........................................................................................
Numer telefonu

Adres e-mail do korespondencji. Proszę wypełnić literami drukowanymi po jednym znaku w osobnym polu.

Wnioskujemy o wyrażenie zgody na przesyłanie elektronicznych faktur zakupu (faktury, faktury korygujące,
duplikaty faktur). Poniżej podajemy adres e-mail, z którego będą przesyłane elektroniczne faktury zakupu w formacie
PDF (Portable Document Format):

Adres e-mail, z którego Dostawca będzie przesyłać elektroniczne faktury zakupu. Proszę wypełnić literami drukowanymi po jednym znaku w osobnym polu.

W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym Wniosku zobowiązujemy się do niezwłocznego przekazania
Spółce aktualnych danych adresowych.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią „Regulaminu stosowania elektronicznych faktur przez Sosnowieckie
Wodociągi Spółka Akcyjna” obowiązującego w Spółce, dostępnego na stronie internetowej www.rpwik.sosnowiec.pl
i będziemy stosować się do jego postanowień.
Oświadczamy, że: (wypełnia Dostawca zaznaczając właściwy kwadrat)
⎕ Tak / ⎕ NIE - Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Otrzymałem i zapoznałem się z klauzulą
informacyjną, znajdującą się na odwrocie niniejszego formularza.

.....................................
Data wypełnienia Wniosku

........................................................................
Podpisy osób zgodnie z reprezentacją
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INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
(KLAUZULA INFORMACYJNA)
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą
w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Dane osobowe są/będą przetwarzane przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lit. b) lit. c) lit. f) RODO* w celu:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny
do:
a) obsługi klientów (np. w zakresie reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub
rachunkowych),
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W
przypadku udzielenia zgody na kontakt z klientem drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail) dane będą
przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne,
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych
oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu
abi@rpwik.sosnowiec.pl ; nr telefonu 32 364 43 35;
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sosnowieckich Wodociągów
Spółka Akcyjna):
banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, podmioty archiwizujące dokumenty, firmy
świadczące usługi z tytułu ochrony osób i mienia, firmy zajmujące się obsługą systemów informatycznych i serwisów
internetowych Administratora.
*Rozporządzenie 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).
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