
Wnioskodawca: 
 

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

(imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

......................................................................................................... 
(adres posesji, na której świadczona jest usługa przez PPK) 
 

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

(Osoba fizyczna - PESEL) 
 

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

(Przedsiębiorcy/Spółki – NIP) 

.............................................................................................. 
(Nr Kontrahenta) 

.............................................................................................. 
(Nr telefonu) 

       Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

Al. Tysiąclecia 35A 

34-400 Nowy Targ 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYSTAWIANIE I 

UDOSTĘPNIANIE E-FAKTUR ORAZ E-DOKUMENTÓW 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, korekty faktur, duplikatów faktur 

oraz innych dokumentów w zakresie usług świadczonych przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. w Nowym Targu w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług, na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania w wersji elektronicznej 

e- faktur oraz innych dokumentów związanych z rozliczeniem wykonanych usług i sprzedanych towarów 

przez PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o fakturach 

przesyłanych na adres poczty elektronicznej.  

 

Adres e-mail, na który zostaną udostępniane e-faktury oraz inne dokumenty: 

 

Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail 
 

Zarząd Spółki PPK Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r.: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 34-400 Nowy 

Targ, al. Tysiąclecia 35A, KRS 0000172849, NIP 735-25-32-366,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Podhalańskim Przedsiębiorstwie Komunalnym możliwy jest pod adresem email: 

iod@ppkpodhale.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, korekt i duplikatów faktur 

oraz innych dokumentów w zakresie świadczonych usług, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane 

dotyczą) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody na przesyłanie e-faktur oraz  

e-dokumentów;  

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo  

do przenoszenia danych; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane  

są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora 

może skutkować brakiem możliwości świadczenia usługi. 
 

 

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

miejscowość, data        podpis/y/ 
wer. 06.2018 


