
 
    Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących 
         oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej 

 

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. BOK: 59 84-18-353 
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk Strona internetowa: www.wodociagi.slupsk.pl  
NIP: 839-000-55-92 e-mail: bok@wodociagi.slupsk.pl 

 
 

Nr wniosku:                       Data: ………………………………… 
 
Wnioskodawca: 
Nazwisko/nazwa 
 
Imię /cd. nazwy firmy  
 

Adres zamieszkania/siedziba: 
Miejscowość 
 

Kod  Poczta 

Ulica Nr posesji  
 

Nr lokalu  

NIP (dotyczy firm)/ PESEL (odbiorcy indywidualni)*: (pole obowiązkowe) 

 
Dane kontaktowe: 
Telefon e-mail 

 
 

Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących  
oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej  

 
 

Akceptuję wystawienie i przesyłanie przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. faktur, faktur korygujących oraz 
duplikatów faktur w formie elektronicznej 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. z 2012 r.poz. 1528)  
i usług (zwanym dalej „Rozporządzeniem”).  
Poniżej podaję adres e-mail, na który proszę przesyłać faktury w formie elektronicznej: 

 
 

 
 
Prosimy wypełnić w sposób czytelny 
 

 

 
Oświadczam, że w przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o zaistniałej 
sytuacji wystawcę faktur. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. informuje, że: 
1. Jest administratorem danych osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  

z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 101/2002 poz. 926 z późn. zmianami) w celu realizacji niniejszego wniosku. 
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach. 
3. Osoba, której dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. 
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o.  
z siedzibą w Słupsku przy ul. Orzeszkowej 1 w celu archiwizacji niniejszego wniosku. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo 
żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo do treści tych danych, ich uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.  

 
 ....................................................  

Czytelny podpis wnioskodawcy 


