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WNIOSEK NALEŻY UZUPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI LITERAMI 

A. PODMIOT:

KONTRAHENT WZC Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy 

Adres zamieszkania / adres siedziby firmy 

PESEL      NIP (dot. firm) Nr Klienta (dla Odbiorcy usług WZC) 

Telefon     adres email do korespondencji 

WNIOSEK E-FAKTURA 
 

DLA SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ WZC Sp. z o.o. DLA ZAKUPÓW REALIZOWANYCH PRZEZ WZC Sp. z o.o. 

B. WNIOSEK O E-FAKTURĘ DLA SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ WZC Sp. z o.o.:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję  treść „Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur za dostawę wody i/lub 
odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z/s w Ustroniu” (1), oraz 
na podstawie art. 106n p.1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.): 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję  treść „Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur za sprzedaż pozostałą w 
formie elektronicznej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z/s w Ustroniu” (1), oraz na podstawie art. 106n p.1 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.): 

WYRAŻAM ZGODĘ WYCOFUJĘ ZGODĘ Z DNIEM ……………………………………

na usługę związaną z doręczaniem przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. faktur, korekt faktur i duplikatów faktur drogą 
elektroniczną na niżej podany adres poczty elektronicznej (e-mail): 

e-mail

Niniejsze oświadczenie jest bezterminowe. Oświadczenie może być wycofane w każdej chwili poprzez wypełnienie niniejszego 
druku w obszarze “Aktualizacja danych”, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur do klienta 
drogą elektroniczną, w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

C. WNIOSEK O E-FAKTURĘ DLA ZAKUPÓW REALIZOWANYCH PRZEZ WZC SP. Z O.O.:

WNIOSKUJEMY O WYRAŻENIE ZGODY WYCOFUJEMY ZGODĘ Z DNIEM …………………………………

na przesyłanie faktur (faktury, faktury korygujące, duplikaty faktur) w formie elektronicznej. Poniżej podajemy adres e-mail, z 
którego będą przesyłane faktury w formacie PDF (Portable Document Format): 

e-mail

W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym Wniosku zobowiązujemy się do niezwłocznego przekazania Spółce 
aktualnych danych adresowych. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią „Regulaminu otrzymywania faktur w formie 
elektronicznej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z/s w Ustroniu” obowiązującego w WZC Sp. z o.o., dostępnego na 
stronie internetowej www.wzc.com.pl i będziemy stosować się do jego postanowień. 
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WZC Sp. z o.o. w Ustroniu informuje, że: 

Adres e-mail dedykowany wyłącznie dla przesyłania faktur w formie elektronicznej za zrealizowane transakcje dotyczące zakupu 
towarów i/lub usługdokonywanych przez WZC Sp. z o.o. to: 

zakup.efaktura@wzc.com.pl 

WZC Sp. z o.o. wyraża zgodę na przesyłanie przez Wystawcę faktur elektronicznych: 

Data    Czytelny podpis / pieczęć upoważnionego pracownika WZC Sp. z o.o.

D. AKTUALIZACJA DANYCH:

AKTUALIZUJĘ DANE Niejszym informuję iż z dniem …………………………………… poniższe dane ulegają zmianie: 

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy 

Adres zamieszkania / adres siedziby firmy 

    PESEL      NIP (dot. firm) Nr Klienta (dla Odbiorcy usług WZC) 

    adres e-mail do przesyłania e-faktur/z którego będą dostarczane e-faktury* 

    adres e-mail do korespondencji 

E. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez WZC Ustroń Sp. z o.o. w celu realizacji niniejszego wniosku. 
Zapoznałem się z poniższą informacją o ochronie danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do ich uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne lub nieaktualne.

Data    Czytelny podpis / pieczęć 

WZC Sp. z o.o. W USTRONIU INFORMUJE, ŻE: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą
w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10, zwana dalej Administratorem. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej 
iod@wzc.com.pl oraz listownie na adres Administratora: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., 43-
450 Ustroń, ul. Myśliwska 10. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku – przesyłania e-faktur drogą 
elektroniczną. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b. i f. ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych - 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 oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty
świadczące usługi płatnicze; podmioty upoważnione przepisami prawa; podmioty świadczące serwis i 
wsparcie dla Administratora,  osoby działające z Pani/Pana upoważnienia. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody do momentu realizacji wniosku powoduje niemożność jego 
rozpatrzenia. 

8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7. ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, Administrator po rozpatrzeniu wniosku aby
przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy 
do przetwarzania danych, które uznawane są jako nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i 
wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po tym okresie 
przez okres przedawnienia obustronnych roszczeń. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia 
składanego wniosku i podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 
profilowaniu. 

(1) – regulaminy wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.wzc.com.pl oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa
* – niepotrzebne skreślić
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