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Regulamin  
przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej. 

 
1. Podstawą prawną stosowania faktur elektronicznych jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Spółce, rozumieć należy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o z siedzibą  
w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod Nr KRS 0000234281. 
3. Spółka przesyłając faktury, duplikaty faktur, korekty faktur w formie elektronicznej zapewnia autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność  
ich treści. 
4. Faktury, duplikaty faktur, faktury korygujące, wezwania do zapłaty oraz inne zawiadomienia w formie elektronicznej będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej z 
adresu e-mail: rozliczenia@zwik-lomianki.pl na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu zgody. 
5. Spółka nie odpowiada za skutki podania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail. 
6. Za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania faktury, duplikatu faktury, korekty faktury, wezwania do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej na adres e-mail 
wskazany przez Klienta. 
7. Formatem faktury, duplikatu faktury, faktury korygującej jest PDF (Portable Document Format). 
8. Klient może zmienić adres e-mail, na który mają być wysyłane faktury, duplikaty faktur, korekty faktur, wezwania oraz inne zawiadomienia w formie elektronicznej poprzez 
wypełnienie formularza „Zmiana adresu e-mail do przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej ”. 
Wnioskowana zmiana zostanie wprowadzona niezwłocznie, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wpływu Formularza do Spółki.  
9. Klient może odwołać zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej poprzez wypełnienie 
formularza „Odwołanie zgody na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej”.  
10. Formularz zgody oraz formularze, o których mowa w pkt. 8 i 9 niniejszego Regulaminu po wypełnieniu i podpisaniu przez Klienta lub osoby upoważnione  
do reprezentowania Klienta*, należy przesłać listem na adres siedziby Spółki lub osobiście dostarczyć do Biura ZWiK lub Działu Rozliczeń. 
 * Do Formularza należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta. 
11. Spółka informuje, że utrata prawa do przesyłania faktur duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej nastąpi nie 
później, niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wpływu Formularza „Odwołanie zgody...”do Spółki.  
12. Zgoda na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej nie oznacza wyłączenia prawa Spółki do 
wystawiania i przesyłania ich w formie papierowej. 
13. Spółka informuje, że złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie 
elektronicznej jest dobrowolne. 
14. Spółka oznajmia że mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych („RODO”). Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Łomianki. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu profilowaniu. Pełny tekst  informacji dotyczący sposobu przetwarzania przez nas informacji  
dostępny jest na stronie  www.zwik-lomianki.pl/rodo    kontakt do inspektora ochrony danych : iod@zwik-lomianki.p 

DANE KLIENTA: 
Imię i nazwisko/Nazwa firmy:  
 
………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………. 
 
Adres zamieszkania/Siedziba firmy: ……………………………………………………………………………………….…………………… 
 

Numer PESEL:……………:………………………………….. NIP: ……………………………………………….… 
/wypełniają osoby fizyczne/                                      /wypełniają zarejestrowani podatnicy VAT/ 

 

Adres e-mail do przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień: 

                                     

/Należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami/ 

FORMULARZ ZGODY 
NA OTRZYMYWANIE FAKTUR, DUPLIKATÓW FAKTUR, KOREKT FAKTUR, WEZWAŃ DO ZAPŁATY ORAZ INNYCH ZAWIADOMIEŃ W 

FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
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Oświadczenie Klienta: 
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej. Oświadczam,  
że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej” obowiązujący w ZWiK w 
Łomiankach Sp. z o. o w Łomiankach. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o sposobach przetwarzania informacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 

 

 

 

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

            /Miejscowość i data/                /Czytelny podpis Klienta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz prosimy złożyć mailowo na adres zwik@zwik-lomianki.pl  , osobiście w Biurze lub Dziale Rozliczeń Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o  lub przesłać listem na adres: ZWiK Sp. z o. o. w Łomiankach, ul. Rolnicza 244,05-092 Łomianki. 
Lub mailem na adres: zwik@zwik-lomianki.pl 
 
 
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych („RODO”). 
Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Łomianki.  
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zwik-lomianki.pl tel:+48 530 809 362. 
Podane dane przetwarzane są zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz.Urz.UE.L Nr119, str. 1) oraz ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.). Podane dane te są przetwarzane w celu prawidłowej 
realizacji umowy o dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków, a także realizacji pozostałych usług świadczonych przez Administratora danych. Podane dane będą udostępniane jedynie podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane przez czas 
trwania umowy a także po jej ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania 
ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeni a danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w 
zakresie wynikającym z przepisów RODO Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO Pełny tekst zasad przetwarzania przez nas danych osobowych dostępny jest na stronie www.zwik-lomianki.pl/rodo.  
 

 

 

 

/Potwierdzenie wpływu/ 


