
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu PKGKŁ Sp. z o. o.  

nr 3/02/2017  z dnia  27.02.2017r., 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. 

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Pawła II 44 

NIP  727-012-60-80;   REGON:  470648317;  KRS: 0000037807  Kapitał zakładowy:  24 672 000 PLN 

Tel.: 42 211-13-19; 211-13-05;  fax: 42 211-13-06,  www.pkgkl.pl;  biuro@pkgkl.pl 

Telefon interwencyjny (zgłaszanie awarii) - 609 050 264.    Zgłaszanie stanu wodomierzy: 42 211-13-19 wew. 131, 141 

Świadczymy usługi: wodociągowo – kanalizacyjne, administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie robót ziemnych i transportu 

               

Konstantynów Łódzki, dn. ………………………... 

 

 

Zgoda na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną 

 

Dane klienta: 

Nazwisko i imię lub nazwa firmy: ……………………………………………………………………………… 

Adres (również NIP i REGON w przypadku instytucji): ……………………………………………………. 

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

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

e-mail na który będą wysyłane faktury: ………..…………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art.106n ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów 

i usług w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania  

oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wyrażam 

zgodę na  przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej (na wskazany wyżej adres 

mailowy) faktur VAT wystawianych za usługi zrealizowane przez  Przedsiębiorstwo Komunalne 

Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. tzw. eFaktur *.    

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania o nowym 

adresie. 

 

Podpis klienta: 

 

…………………………………………… 

 

 

 

http://www.pkgkl.pl/
mailto:biuro@pkgkl.pl


 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy 

Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. z siedzibą: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 44, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mail: iod@pkgkl.pl,  tel. 500 504 137. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozsyłania faktur drogą elektroniczną  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

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 Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie niniejszej zgody oraz Regulaminu 

rozsyłania faktur drogą mailową a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie faktur 

drogą mailową na wskazany przez Pana adres email, 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie 

dostarczaniem/odbiorem faktur w wersji papierowej: pocztą, przez inkasenta, lub bezpośrednio  

w siedzibie Administratora danych. 

 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania 

faktur drogą mailową 

 

 

 

                                                       Data i czytelny podpis ...................................................................................... 

 

 

* eFaktury wystawiane przez PKGKŁ Spółka z o.o. mają identyczną postać i zawartość jak faktury 

papierowe. Wysyłane są do kontrahentów z przeznaczonego do tego celu konta pocztowego 

(faktura@pkgkl.pl) w formacie PDF. Faktura w formie papierowej będzie wystawiona jedynie na wyraźne 

życzenie Odbiorcy.  

Wszelkie pytania w tej sprawie prosimy kierować telefonicznie pod numer  

tel. (42) 211-13-19 

Sprzedaż wody i ścieków:  wew.131, 141 mail: marketing@pkgkl.pl ;  

Sprzedaż ciepła:                 wew. 140 mail: cieplownia@pkgkl.pl ; 

Księgowość:                        (płatności, nierozliczone dokumenty, noty odsetkowe)  

                                              wew. 123; mail: w.mlynarczyk@pkgkl.pl 
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mailto:faktura@pkgkl.pl
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mailto:cieplownia@pkgkl.pl

