
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Data……………………………………. 

Dane klienta (odbiorcy faktur): 

Nazwisko i imię/nazwa firmy 
 

 

PESEL/NIP 
 

 

Adres nieruchomości, której dotyczyć będzie zakładane konto e-BOK 

Miejscowość 
 

Kod  Poczta 

Ulica 
 

Nr posesji Nr lokalu 

Działka nr: 
 

Obręb:  

 

Dane spółki (wystawcy faktur): 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino 

NIP: 858-000-74-76 

 
 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na otrzymywanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów drogą elektroniczną na adres  
e-mail: 
 

 
 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług, w szczególności art.2 pkt 31-32, art. 106m, art.106n, 

art.112 oraz 112a ww. ustawy wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów oraz ich korekt w formie elektronicznej w formacie PDF 

przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z  o.o. w Gryfinie  od dnia ……….…….………………… . 

 
Wystawca faktur oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu poczty e-mail: ebok@pukgryfino.pl lub m.wac-
kielt@pukgryfino.pl lub a.kowalska@pukgryfino.pl . 
 
Klient oświadcza, że w przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuje się niezwłocznie dokonać aktualizacji. O cofnięciu ww. akceptacji klient 
poinformuje wystawcę w formie elektronicznej lub pisemnej. 
 
W przypadku problemów technicznych lub formalnych w przesyłaniu faktur w formie elektronicznej dopuszcza się ich dostarczanie  

w formie tradycyjnej (papierowej). 

 Oświadczenie odnośnie wyrażenia akceptacji bądź jej wycofania należy podpisać i przesłać w za pośrednictwem poczty  

e-mail na adres: m.wac-kielt@pukgryfino.pl, bądź dostarczyć osobiście do siedziby spółki. 

 

.……..……………..…..…………………. 
(czytelny podpis klienta) 
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Akceptuję/ nie akceptuję* Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta. 
W przypadku brak akceptacji regulaminu Spółka odmawia odbiorcy korzystania z platformy e-bok. 
 

.……..……….………..………………….. 
           (czytelny podpis klienta) 

 
 
 
 
 
Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego oświadczenia zostałem poinformowany o: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO) , informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika e-BOK jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Gryfinie 
przy ul. Szczecińskiej 5, NIP 8580007476, REGON 811195875. 
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres mailowy: 
iod@pukgryfino.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 402 39 45; 
3. Dane osobowe Użytkownika e-BOK będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji niniejszej usługi polegającej na umożliwieniu 
zarejestrowanym Klientom Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Gryfinie korzystania z funkcjonalności e-BOK, w tym 
przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz świadczenia usługi informacji SMS. 
4.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia. 
5. Przetwarzane będą dane osobowe zawarte w umowie na dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków. Obejmuje to następujące dane 
osobowe: imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail.  
6. Dostęp do danych osobowych Użytkownika posiadają pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.  
z o.o. w Gryfinie. W zakresie niezbędnym do realizacji usługi dane mogą być udostępniane współpracującym z Administratorem podmiotom 
trzecim, z którymi Operator ma zawarte umowy gwarantujące należytą ochronę przekazywanych im danych oraz podmiotom lub 
instytucjom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia  
i usunięcia (jeśli będzie to prawnie i technicznie możliwe) oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, a także ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla 
realizacji usługi. 
8. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez 
Administratora. 
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie dokonywać profilowania.   
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 
 

.……..……….………..………………….. 
           (czytelny podpis klienta) 
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