
KRSREGON

FORMULARZ AKCEPTACJI / AKTUALIZACJI / 

WYCOFANIA BEZPŁATNEJ USŁUGI E-FAKTURA

miejscowość, dzień

imię i nazwisko/firma Przedsiębiorcy

akceptuję
telefon kontaktowy

PESEL/NIP

adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

rezygnuję

wystawianie i przesyłanie przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO faktur, duplikatów faktur, korekt faktur oraz
innych zawiadomień w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą 

o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.
zm.) na poniżej podany adres e-mail:

aktualizuję

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(dalej jako: „RODO), WODOCIĄGI MICHAŁOWO informują, iż:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok;
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. (85) 850 94 96 lub adresem email wodociagimichalowo@gmail.com;
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
e) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przez przepisy obowiązującego prawa lub w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora, dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego;
f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
g) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;ma Pani/Pan prawo do przenoszenia
danych (w szczególności historii transakcji)
h) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
j) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie mogą Państwo realizować składając oświadczenie : mailowo, osobiście w biurze obsługi
klienta lub korespondencyjnie.

czytelny podpis


