Nowy Sącz, dnia ………………….r.
NR KLIENTA: ……………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Wniosek o utworzenie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (e-BOK)
Oświadczam, że z dniem 20-06-2018 r. wnoszę o założenie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta
i wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. w Nowym Sączu informacji w zakresie dostarczania
wody i / lub odprowadzania ścieków w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1221), na zasadach określonych w Regulaminie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Regulamin
dostępny jest w na stronie internetowej www.swns.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta.



Oświadczam, że jestem KLIENTEM Spółki Sądeckie Wodociągi



Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i akceptuję jego
postanowienia
/Prosimy o zapisanie adresu e-mail w sposób czytelny/

Ważne!
Wyrażenie zgody na świadczenie usług w formie elektronicznej, jest jednoznaczne z rezygnacją z wystawiania
faktur w formie papierowej.
Po wypełnieniu i złożeniu wniosku w Biurze Obsługi Klienta zostanie założone Internetowe konto oraz dostaną państwo Login z Hasłem dostępu
do serwisu. Przy pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła.

………..…………......
data

…………..............................................
czytelny podpis Klienta

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 22
w Nowym Sączu moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,
że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania,
uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, 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 nr 119, str. 1). Jestem
świadomy/świadoma, iż niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie rezygnacją z usług e-BOK i zakończeniem
korzystania przeze mnie z tej usługi.

………..…………......

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

data

czytelny podpis Klienta

Przyjęto dnia ……………………. …………………… Czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie ………………………………………………
Sprawdzono prawidłowość wypełnienia oraz zweryfikowano przedłożone dokumenty

