OŚWIADCZENIE
O akceptacji wystawiania i udostępniania faktur za dostawę wody I odprowadzanie ścieków w
formie elektronicznej.
Prosimy wypełniać drukowanymi literami
Data * ___________________________

kod kontrahenta* ____________________________

Dane klienta
Imię* ___________________________

nazwisko* _____________________________

PESEL * ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Tel. Stacjonarny**
___________________

tel. Komórkowy**
___________________

E-mail *
_____________________________________

Adres punktu pobory wody*
Ulica, nr budynku, nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

_____________________________

____________________________

__________________

Adres korespondencyjny ( jeżeli jest inny niż punkt poboru wody )*
Ulica, nr budynku, nr lokalu
miejscowość

kod pocztowy

______________________________

__________________

___________________________

Oświadczam że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję regulamin serwisu eBOK. Na mocy §3 Rozporządzenia Ministra
Finansów z 29 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528), akceptuję
wystawianie i udostępnianie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o., ul. 1 Maja26B 55-080 Kąty Wrocławskie,
Numer KRS: 932195516, NIP: 913-00-03-094, REGON 932195516, faktur VAT i korekt faktur VAT, w formie elektronicznej, w
formacie PDF, przy wykorzystaniu indywidualnego dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) pod adresem:
www.zgk-katy.ebok-24.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udostepnienia usług eBok, zgodnie z Ustawą z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z2002 r., z późniejszymi zmianami). Klientowi
przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia.
Akceptacja usługi lub jej cofnięcie wymaga zachowania formy pisemnej. Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania
oraz trybu udostępniania organowi kontroli skarbowej(Dz.U.2012,poz.1528) akceptuję wystawianie faktur i przesyłanie
faktur w formie elektronicznej przez ZGK Sp. z o .o. zgodnie z tym rozporządzeniem oraz zgodnie z Regulaminem przesyłania
faktur droga elektroniczną, z którym się zapoznałam się/zapoznałem się i który akceptuję.
Oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się i w pełni akceptuję Regulamin Serwisu e BOK, z którego korzystanie jest
niezbędne w celu uzyskania dostępu do faktur w formie elektronicznej.

_____________________________________
podpis wnioskodawcy
przyjęto :_________________________
*pole wymagane do wypełnienia
** wymagany co najmniej jeden numer telefonu

