
ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZEZ „AQUABELLIS” SP. Z O.O.
„AQUABELLIS” Sp. z o.o., ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno

                                                          
                                                                 Miejscowość: Data: 

 DANE KLIENTA:
*Imię i nazwisko (nazwa):

*Ulica i numer:                                                  *Kod pocztowy: *Miejscowość:

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyższy):

*PESEL/NIP:                                                     Telefon kontaktowy: Adres email:

Zgodnie z art.  2 pkt 31 i 32 oraz art.  106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług
akceptuję przesyłanie przez „AQUABELLIS” Sp. z o.o. faktur w formie elektronicznej za dostarczenie wody i
odprowadzenie ścieków na podany poniżej adres e-mail:

Faktury elektroniczne przesyłane przez „AQUABELLIS” Sp. z o.o. posiadają gwarancję autentyczności pochodzenia i 
integralności treści przez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późniejszymi zmianami) weryfikowanego przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Potwierdzam, że momentem otrzymania przez nas faktury (bądź korekty do faktury lub duplikatu faktury przesłanej w 
formie elektronicznej) wystawionej przez „AQUABELLIS” Sp. z o.o. w formie elektronicznej będzie moment wejścia 
wiadomości na wskazany przez nas serwer pocztowy.

Faktury elektroniczne będą przesyłane od dnia następnego po otrzymaniu pisemnej zgody.

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest  „AQUABELLIS” Sp. z o.o., ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji wniosku.
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
5. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.

* pola obowiązkowe

„AQUABELLIS” Sp. z o.o.,
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