
przyjęto: ……………………………………………........…….......

nr umowy: ……………………………………………........……....

O AKCEPTACJI I WYSTAWIANIU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ FAKTUR 

ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławkich przy ul. 1 Maja 26 B                              

w celu przesyłania informacji handlowych drogą tradycyjną na wskazany przeze mnie adres korespondencyjny.

…………......……………………………….. Podpis

Oświadczam, że:

Kod Kontrahenta Data złożenia 

Nr telefonu

Miejscowość

Ulica, nr 

Dane osoby Oświadczającej

Imię Nazwisko 

/lub nazwa

PESEL/NIP

Ulica, nr 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje regulamin serwisu eBOK na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2012 roku w sprawie 

przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu udostepniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 

skarbowej (Dz.U. z 2017 poz.1221,2491 oraz 2018 poz. 62,68 art. 2 pkt. 31 i 32 ustawy oraz art. 106n)                                                                                                

Akceptuję wystawianie i udostępnianie przez ZGK Sp. z o.o.  , ul. 1 Maja 26 B , 55-080 Kąty Wrocławskie, Numer KRS 932195516,                                       

Numer NIP 913-00-03-094 REGON 932105516 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

Czytelny podpis 

……………………………………………………………………………………………………………

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

Adres e-mail

Kod

Miejscowość Kod

Adres punktu poboru wody

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż punktu poboru wody)



    RODO  w  ZGK Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich uprzejmie 

informuje swoich Klientów , że  z dniem 25 maja 2018r. zmieniły się przepisy z 

zakresu ochrony danych osobowych. Obowiązuje nowe Ogólne Rozporządzenie 

z dnia 27 kwietnia 2016r. o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). W 

związku z tym zamieszczamy informację jak przetwarzamy i chronimy Państwa 

dane osobowe. 

RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w 

trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe 

rodzaje odpowiedzialności a także szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych 

osobowych.  

Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa w 

zakresie przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. W celu wykluczenia 

potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Kątach Wrocławskich wdrożył nowe procedury i wprowadził szereg zmian w związku z nowymi 

zasadami. Pracownicy Spółki zostali przeszkoleni w zakresie nowych uregulowań  w zakresie ochrony 

danych osobowych.  

Wyjaśniamy, że przetwarzanie danych jest warunkiem koniecznym dla zawarcia i wykonywania 

umowy. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich oraz  są 

lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych 

osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu 

terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne 

w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W 

uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciel nieruchomości.                                            

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzeniu w wodę i 

odprowadzaniu ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Wyrażone przez Państwa 

dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane na podstawie ustawy o ochronie 

danych osobowych nie tracą ważności.   

Więcej informacji dotyczących w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe znajdziecie Państwo na 

naszej stronie internetowej   www.zgk-katy.pl 


