AKCEPTACJA UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR

Odcinek dla Przedsiębiorstwa

Numer Nabywcy odczytany z faktury
Imię, Nazwisko/Nazwa

PESEL

……………………………………………………………………………

Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………………………………
Ulica, numer domu

……………………………………………………………………………

Adres e-mail

……………………………………………………………………………

Nr telefonu kontaktowego

……………………………………………………………………………

Na mocy Art. 106n Ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 z 2011 r., poz. 1054, ze
zmianami), z dniem ……………. akceptuję wystawianie i udostępnianie przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
przy Pl. Piastowskim 21, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000150045, NIP: 611-020-41-61, REGON 230179280, faktur VAT
i korekt faktur VAT (wystawianych wyłącznie w zakresie rozliczeń za wodę, ścieki), w formie elektronicznej, w formacie PDF,
przy wykorzystaniu indywidualnego dostępu do Internetowego Biura Obsługi Klienta (I-BOK) pod adresem:

https://ibo.wodnik.net.pl
Zgodnie z ustaleniami dostęp do usługi I-BOK rozpocznie się po aktywacji linku otrzymanego na podany przez Klienta adres email. Wszelka korespondencja dotycząca zmian na koncie klienta w uruchomionej usłudze będzie przesyłana z adresu e-mail:
ibo@wodnik.net.pl
Akceptacja usługi lub jej cofnięcie wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej. Druki do pobrania pod adresem
http://www.wodnik.net.pl/pl/ibo
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udostepnienia usług I-BOK, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r., z późniejszymi zmianami). Klientowi przysługuje
prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia.

Miejscowość i data

Podpis

Odcinek dla Klienta

Numer Nabywcy odczytany z faktury
Strona internetowa PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. znajduje się pod adresem:
http://www.wodnik.net.pl
Bezpośredni dostęp do internetowego Biura Obsługi Klienta I-BOK
https://ibo.wodnik.net.pl
Zgodnie z ustaleniami dostęp do usługi Internetowego Biura Obsługi Klienta I-BOK PWiK „WODNIK” Sp. z o.o w Jeleniej
Górze, przy Pl. Piastowskim 21, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000150045, NIP: 611-020-41-61, REGON 230179280, rozpocznie
się po aktywacji linku otrzymanego na podany przez klienta adres e-mail.
Wszelka korespondencja dotycząca zmian na koncie klienta w uruchomionej usłudze będzie przesyłana z adresu e-mail:
ibo@wodnik.net.pl
Akceptacja usługi lub jej cofnięcie wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.
Podane przez Klienta dane będą przetwarzane przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w celu udostępnienia usługi IBOK. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi I-BOK. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści
danych i ich poprawienia.

