
Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULARZ ZGODY NA PRZESYŁANIE E-FAKTUR   

 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy: …………………………………………………………….. 

Ulica ………………………………………………………………………… 

Kod i miejscowość ………………………………………………………….. 

Numer telefonu ……………………………………………………………… 

Adres e- mail ………………………………………………………………… 

Nr klienta: ……………………………………… 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT, korekt faktur oraz duplikatów faktur za 
pośrednictwem kanałów elektronicznych przez PK Pegimek Sp. z o.o. na podany adres poczty elektronicznej, 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), 
na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów 
elektronicznych. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o tych fakturach, powiadomień o 
wystawieniu faktury (korekty, duplikatu). Powyższa zgoda zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawiania 
faktur VAT w formie papierowej. 

 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin e-faktura Przedsiębiorstwa Komunalnego 
PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z realizacją zleconej usługi. 
 
Regulamin e-faktura Przedsiębiorstwa Komunalnego PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku zamieszczony jest na 
stronie PK Pegimek Sp. z o.o. www.pegimek.swidnik.pl/ebok/ oraz po zalogowaniu w serwisie eBOK w zakładce 
Dokumenty oraz w dziale Obsługi Klienta i Sprzedaży ZWiK przy ul. Kusocińskiego 86 w Świdniku. 

 

 

…………………………………………………….. 
data i czytelny podpis klienta 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Spółka z o.o. 21-040 Świdnik, 
Al. Lotników Polskich 5; tel. 81 7512044; e-mail: biuro@pegimek.swidnik.pl . 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@pegimek.swidnik.pl . 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia 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.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora, w tym w szczególności operator systemu teleinformatycznego i infrastruktury, wykorzystywanych do celów 
generowania wiadomości SMS i e-mail.  

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu wysyłania i 
otrzymywania korespondencji obejmującej m.in. faktury, powiadomienia o: wystawionych fakturach. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do przekazywania Pani/Panu wiadomości SMS i e-mail 
w zakresie ww. usług świadczonych przez PK Pegimek Sp. z o.o.  

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych, również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. W/w dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności  profilowaniu.  
11. Więcej informacji w zakresie ochrony danych, w tym procedura  praw osób, których dane dotyczą w PK Pegimek Sp. z o.o. 

znajduje się na stronie www.pegimek.swidnik.pl w zakładce „RODO”. 


