
        ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w  DĘBNICY KASZUBSKIEJ
Spółka z o. o.     

                   ul. Przemysłowa 1, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
                                     Sekretariat                                                     Dział rozliczeń 

                                                   tel. (59) 813121        tel. (59) 8445427
           email: sekretariat  @  zgkdebnica  kaszubska.pl     

                                           NIP 8393087610     Regon 220752445     KRS 0000332067

Oświadczenie
Data …..…………...…….

Dane wnioskodawcy:
Nazwisko i Imię/ Nazwa firmy

PESEL/NIP

Adres nieruchomości, której dotyczy założenie konta w e-bok :

Miejscowość Kod Poczta

Ulica Nr posesji Nr lokalu

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na otrzymywanie faktur, faktur korygujących oraz  duplikatów
drogą elektroniczna na adres e-mail: 

Akceptuję wystawienie i wysyłanie faktur przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o. faktur korygujących oraz duplikatów
faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej,
zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Z 2012r. Poz 1528) i usług (zwanym
dalej „Rozporządzeniem”)
Oświadczam, ze w przypadku zmiany adres e-mail zobowiązuję się niezwłocznie dokonać aktualizacji. 

.……..……………..…..……….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na świadczenie usługi informacji SMS przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o  na podany numer telefonu:

Oświadczam, ze w przypadku zmiany numeru telefonu zobowiązuję się niezwłocznie dokonać aktualizacji. 

.……..…………….…..……….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Akceptuję/ nie akceptuję* Regulamin Internetowego Biura Obsługi klienta.
W przypadku brak akceptacji regulaminu Zakład odmawia odbiorcy korzystania z platformy e-bok.

.……..……….………..……….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego oświadczenia zostałem poinformowany o:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu stanie się Zakład gospodarki Komunalnej w Dębnicy 

Kaszubskiej Sp. z o. o.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego oświadczenie
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.
4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego oświadczenia.
9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych sekretariat@zgkdebnicakaszubska.pl .

.……..…………..……..……….
      (czytelny podpis wnioskodawcy)
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