
                                                                
Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji  
Al. Konstytucji 3 Maja 32 
96-200 Rawa Mazowiecka 

 
 

OŚWIADCZENIE-AKCEPTACJA 
 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………… zamieszkała/y  

…………………………………………………………………………………………………………… 
na podstawie art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług oświadczam/y, że jako 
Odbiorca wyrażam/y zgodę na otrzymywanie faktur wystawianych i przesyłanych w formie 
elektronicznej przez: Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie 
Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32 (GZEWiK). 
Zgoda dotyczy nieruchomości znajdujących się w miejscowości: 

1. ……………………………………………………, dz. ew. ………………….. 

2. ……………………………………………………, dz. ew. ………………….. 

3. ……………………………………………………, dz. ew. ………………….. 

Adres konta e-mail, z którego GZEWiK będzie wysyłał faktury: 
 

fakturawoda@rawam.ug.gov.pl 
 
Adres konta e-mail Odbiorcy, na które GZEWiK będzie wysyłał faktury: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………......                                                   ………………………… 
     Miejscowość, data                                                                                    Podpis 

Zmiana adresu konta e-mail Odbiorcy do obsługi faktur wymaga powiadomienia GZEWiK  w formie pisemnej. 
 
Faktury będą przesyłane przez GZEWiK w formacie pliku PDF gwarantującym autentyczność jej pochodzenia oraz integralność 
treści. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do realizacji niniejszego 
oświadczenia. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy lub do momentu wycofania niniejszej 
zgody. 
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez GZEWiK tj. pracownikom i współpracownikom 
zakładu, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy 
to zadane lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez zakład danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych. 
Na czynności zakładu związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 

INFORMACJA 

Podstawowym warunkiem otrzymywania faktury w formie elektronicznej jest złożenie oświadczenia akceptującego w siedzibie 

Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji znajdującego się przy Al. Konstytucji 3 Maja 32 w  

Rawie Mazowieckiej. Formularz oświadczenia można również pobrać na stronie internetowej gminy: 

http://www.rawam.ug.gov.pl w zakładce jednostki organizacyjne. 

 

Ponadto wszelkie informacje można uzyskać pod numerem  telefonu 46 814 4727 

http://www.rawam.ug.gov.pl/

