
 

 
 

 

Sprzedawca (Usługodawca):  
Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, NIP 611-010-77-65 
 

Nabywca (Usługobiorca): 
Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) / Nazwa przedsiębiorstwa:  
 

…………………………………………………………………………………………...…………………………. 
 

Adres zamieszkania Nabywcy (Usługobiorcy) / siedziba przedsiębiorstwa:  

-      …..…………………………       …….……….…….………………..     ……………….. 

    Kod pocztowy                    Miejscowość                                        Ulica                     Nr budynku i lokalu 
 

Adres nieruchomości (jeśli został nadany - w przeciwnym wypadku miejscowość i nr działki), której 
dotyczy umowa o zaopatrzenie w wodę /odprowadzanie ścieków:  

-      …..…………………………       …….……….…….………………..     ……………….. 

    Kod pocztowy                    Miejscowość                                        Ulica                     Nr budynku i lokalu 
 

Adres poczty e-mail do doręczenia faktur (proszę wpisać wyraźne litery i cyfry): 
 
  
 

Zasady doręczania e-faktury: 

1. E-faktura czyli faktura elektroniczna wysyłana w formie załącznika do poczty e-mail jest doręczana bezpośrednio                     

do Nabywcy (Usługobiorcy) na wskazany adres poczty elektronicznej.  

2. E-fakturę wystawia i wysyła Sprzedawca (Usługodawca) w związku z należnościami z umowy o zaopatrzenie  w wodę 

i/lub odprowadzanie ścieków. E-faktura nie dotyczy żadnych innych tytułów płatniczych, w tym np. opłaty                                   

za gospodarowanie odpadami. 

3. Upomnienia za nieterminową zapłatę i korespondencja w celu windykacji należności są przesyłane w formie papierowej. 

4. Zmianę adresu poczty elektronicznej albo odwołanie zgody na przesyłanie e-faktury należy zgłosić pisemnie                             

do Usługodawcy. W takiej sytuacji dalsze przesyłanie faktury będzie następować w formie papierowej na adres 

zamieszkania począwszy od kolejnej faktury. 

5. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia doręczenia lub brak doręczenia e-faktury wynikający z braku dostępu                       

lub awarii w dostępie do poczty elektronicznej, istniejących po stronie Nabywcy (Usługobiorcy).  

6. Usługodawca prosi o zwrócenie uwagi na fakt, że przesłana wiadomość może trafić do folderu spam lub innego                            

w poczcie elektronicznej usługobiorcy. 

 

Oświadczenie: Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z powyższymi zasadami, jestem uprawniony (-a) do obsługi 

podanego powyżej adresu konta poczty e-mail i wyrażam zgodę na przesyłanie e-faktury. 

 

 

……………………r.                                  ………………………………………….………………………………… 

   Data wypełnienia                                                                    Czytelny/-e podpis/-y Usługobiorcy/-ów 

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych zbieranych zgodnie                                     

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dn. 27.04.2016 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 – jest Urząd Gminy w Janowicach Wlk., ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie (zwany dalej UG). Kontakt                          

z inspektorem ochrony danych osobowych przez e-mail: admin@janowicewielkie.eu lub poprzez UG. Dane będą przetwarzane 

przez UG bez ograniczenia czasowego, jedynie w celu i zakresie wynikającym z realizacji doręczeń dot. umowy o dostarczanie 

wody i/lub odprowadzanie ścieków – zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                             

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) w kategorii danych zwykłych. Jedynie w powyższym 

celu i zakresie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania albo przenoszenia oraz do wniesienia skargi do podmiotu 

nadzorczego. W oparciu o zebrane dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje  wynikające z profilowania. 
 

Zgodę proszę dostarczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 

Janowice Wielkie. 

 

 

 

 

 

 

     

ZGODA NA WYSTAWIANIE  
ELEKTRONICZNEJ FAKTURY ZA ZAOPATRZENIE  
W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 


