
Załącznik nr 2  

Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 

AKTUALIZACJA ADRESU E-MAIL 

 

Imię i nazwisko Klienta/Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………….. 

Ulica: …………………………………….…………………………………………………………………………………………………... 

Kod i miejscowość: ……………………………………………..……………………………………………………………………. 

Kod nabywcy w systemie Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.: ………………………………………. 

NIP: …………………………………………………………………… 

PESEL (w przypadku osoby fizycznej): ……………………………………………… 

Dotychczasowy adres e-mail: …………………………………………………………………………………… 

Nowy adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Wodociągi 

Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu, o której mowa w art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 

z póź.zm.) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur 

w formie elektronicznej” 

 

…………..………………………………      ………….……………………………. 

Miejscowość i data                                         Podpis  

 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z 

niniejszym wnioskiem. 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w zakresie i celu: 

 niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Wodociągach Raciborskich Sp. z o.o.,  

 wykonania przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,  

 zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem 

akceptacji.  

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania 

na adres: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w związku z naruszeniem przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: www.wodociagiraciborskie.pl 

w zakładce RODO. 
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