
INFORMACJA 
 

Urząd Gminy Dobra informuje o możliwości otrzymywania faktur za 
wodę i ścieki droga elektroniczną. W tym celu należy wypełnić poniższe 
oświadczenie i złożyć je w Urzędzie Gminy Dobra. 
 

 
Numer odbiorcy: …………………………………..                        

 
OŚWIADCZENIE   

O AKCEPTACJI FAKTUR ZA WODĘ I ŚCIEKI WYSTAWIANYCH  
PRZEZ URZĄD GMINY DOBRA PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
Dane odbiorcy: 
Imię i Nazwisko: …............................................................. 

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

               …………….…............................................... 

                Nr tel.: ……………………………………………………………..   
 
1) Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.  

w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz 
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 
2013 poz.35) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich 
korekt,  w formie elektronicznej przez Urząd Gminy Dobra. 

 
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 email 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 ...................................................... 
 
 
 
 

 
 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, 

że:  

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Dobra 34-642 Dobra 233, w imieniu której działa 

Wójt Gminy Dobra. Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-

mail: wojt@gminadobra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

2. W każdej sprawie dotyczące ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem mailowym: iod@gminadobra.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy jak i zadań zleconych gminie 

i powierzonych w drodze odrębnych umów, prowadzenia  postępowań administracyjnych w sprawach 

indywidualnych, w których jesteście Państwo stroną, realizacji zawartych z Państwem umów, a także w celu 

realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podane prawa dotyczą 

także osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 

W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, 

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, dostępna jest na stronie internetowej, pod 

adresem: https://gminadobra.pl/pl/1909/0/rodo.html 
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