Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Harcerska 16
63 – 000 Środa Wlkp.

WNIOSEK O PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
ORAZ ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE MOJEGO ADRESU E-MAIL I NUMERU TELEFONU W
CELACH PRZESYŁANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUG, W ZAKRESIE ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, ŚWIADCZONYCH PRZEZ MPECWiK
*
SP. Z O.O. W ŚRODZIE WLKP.
Dane Odbiorcy usług:
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy: ………………………………………………………………………….............................
Ulica: ………………………………………………............…. nr domu ………….....….... nr lokalu …………....…….....
Kod pocztowy: ……….....………………..... miejscowość: …………….................……………………………………
Nr PESEL/NIP: ……………………………............



Wyrażam zgodę

□

Nie wyrażam zgody

□

na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.
zgodnie z
art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r.
Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) na adres e-mail (proszę wpisać drukowanymi literami):
……………………………………………………………………………………………………………


Wyrażam zgodę

□

Nie wyrażam zgody

□

na przesyłanie przez MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informacji dotyczących
świadczonych przez Spółkę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na adres e-mail (proszę wpisać drukowanymi
literami):
……………………………………………………………………………………………………………


Wyrażam zgodę

□

Nie wyrażam zgody

□

na przesyłanie przez MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informacji dotyczących
świadczonych przez Spółkę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków przez wiadomość tekstową (SMS) na nr
telefonu:
……………………………………………………………………………………………………………
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej ul. Harcerska
16,
wyłącznie w celu realizacji niniejszego wniosku/zgody. Jednocześnie informujemy że mają Państwo prawo do wglądu do
swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany, prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania oraz
prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( podstawa prawna 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) ).

Data: ……………………………
*

Podpis Odbiorcy Usług: ………………………………

Dotyczy Odbiorców mających podpisaną z MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

