
WYCOFANIE AKCEPTACJI PRZESYŁANIA 

I  UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

     

 

                                                                                                          

…………………………………………………………………… 
                    miejscowość i data 

 

Dane odbiorcy 

nr klienta:    …………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko / nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………… 

adres:     …………………………………………………………………………………………… 

PESEL / NIP:    …………………………………………………………………………………………… 

tel.:     …………………………………………………………………………………………… 

 

Dane wystawcy dokumentów: 

Nazwa:  Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Adres:  ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno 

NIP:   5571665847 

 

Cofam akceptację na przesyłanie i udostępnianie przez Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. faktur, korekt, duplikatów, not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń 

sald i innej korespondencji w formie elektronicznej na adres e-mail: 

 

                                 

Proszę o wypełnienie drukowanymi literami, każdy znak wpisać w osobnym polu 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią "Regulaminu usługi E-FAKTURA" obowiązującym w MPGK 

Sp. z o.o., który znajduje się na stronie www.mpgk.mogilno.pl/do-pobrania/e-faktury/ i akceptuję 

jego treść. 
 

Przyjmuję do wiadomości informację, że zgodnie z art.13 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 (RODO), 
informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b lub e 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 (RODO) celem zawarcia usługi lub wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym. 
3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych uniemożliwia 

realizację usługi lub wykonanie zadania; 
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do profilowania 

6. Posiada Pan/ Pani prawo do: 
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 
c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych; 

7. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są na stronie 
przedsiębiorstwa www.mpgk.mogilno.pl 

8. Wobec powyższego Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji usługi. 

                                                                                                              
 

..............................................................                                                                                                                                                
                       data i podpis wnioskodawcy 
                                                                                                 

wypełnia pracownik MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie 
 
Data wpłynięcia ………………………………  Uwagi………………………………………………………  Podpis …………………………………… 

 

http://www.mpgk.mogilno.pl/do-pobrania/e-faktury/
http://www.mpgk.mogilno.pl/

