
OŚWIADCZENIE   

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 

Dane klienta: 

 

Nazwa: …................................. 

 

Adres:  …................................. 

 

 …................................. 

 

NIP : …................................. 

 

Dostawca usługi/towarów: 

Nazwa: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. 

Adres: ul. Wiejska 23 

 66-600 Krosno Odrzańskie 

 sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl 

 

NIP: 926-164-44-39 

 
 

1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r.  

w sprawie wystawiania oraz przesyłania  faktur w formie elektronicznej, a także zasad przechowywania oraz trybu 

udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 133 poz. 1119) wyrażam 

zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Krośnieńskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. 
 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia  

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą 

elektroniczną. 

 

 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail. 

 

Adres e-mail: …..................................................... 

 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  

w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, 

począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 

 

Data ...................... Podpis klienta .......................................... 

 

 

! Prosimy o odesłanie wypełnionego oświadczenia na adres spółki lub adres e-

mail: sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl 
 

Administratorem danych osobowych jest Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o. o, ul. 

Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, adres e mail: sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl . Administrator powołał 

Inspektora Ochrony Danych z którym mogą Państwo kontaktować się pisząc na adres e mail: iodo@kpwk-

krosnoodrzanskie.pl lub tel. 602 254 899. Państwa Dane przetwarzane są przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągowo - Komunalne Sp. z o. o. tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań do których zostały pozyskane. Ma 

Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji mogą Państwo 

uzyskać w siedzibie Administratora lub na stronie http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl klikając na link: 

http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl/kpwk/attachments/article/284/klauzula%20informacyjna%20og%C3%B3lna.pdf  
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