
Zmiana adresu e-mail dotyczącego wysyłki e-faktur 

 

            e-BOK 
Wodociągi Miejskie Bytów     Tel.: 59 722 15 00 ; 59 722 15 14 

Spółka z o.o.      e-mail: dzialzbytu@wodabytow.pl  

Ul. A. Mickiewicza 1, 77 – 100 Bytów  Serwis internetowy: www.wodabytow.pl 

NIP: 842 – 000 – 28 – 95      

     
Nr  wniosku:              Data: ................................... 

Wnioskodawca 

Nazwisko/nazwa  

 

Imię/cd. Nazwy firmy 

 

Adres zamieszkania/siedziba 

Miejscowość: 

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica: 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 

Dane kontaktowe (podawane za dobrowolnie) 

Telefon: 

 

 

 
 

Zmiana adresu e-mail dotyczącego wysyłki e-faktur 
 

Dotyczy nieruchomości: 

Miejscowość: 

 

Kod 

 

Poczta 

 

Ulica: 

 

Nr budynku 

 

Nr lokalu 

 
 

Aktualny adres e-mail, na który będą przesyłane faktury w formie elektronicznej: 

Prosimy wypełnić w sposób czytelny, DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

 

Dotychczasowy adres e-mail, na który nie powinny być przesłane faktury w formie elektronicznej; 

Prosimy wypełnić w sposób czytelny, DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższym obowiązkiem informacyjnym: 

1. Administratorem danych osobowych są Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. A. Mickiewicza 1. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@wodabytow.pl lub listownie na adres siedziby Spółki. 

3. Podane we wniosku dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do realizacji umowy/ realizacji zlecenia o wykonanie usługi zgodnie z profilem dz iałalności Spółki, 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w innych celach na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody, np. wysyłki faktury elektronicznej, 

- art 6 ust.1 lit. c  RODO czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas takich jak np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów 

księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych, 

- art 6 ust.1 lit. f  RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest bieżący kontakt, cele analityczne i statystyczne, a 

także w celu zabezpieczenia roszczeń. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do umożliwienia Wodociągom Miejskim Bytów Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej na zmieniony adres e-mail. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy/ realizacji zlecenia, a następnie do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o., w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą 

informatyczną, prawną, doradczą lub audytową, jak również świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani 

organizacji międzynarodowych.  

7. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem. 

8. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.  

9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 
 

 

.................................................................... 

   Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

mailto:sekretariat@wodabytow.pl
http://www.wodabytow.pl/

