REGULAMIN
PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na przesyłaniu i udostępnianiu
dokumentów (faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, not księgowych) zwanych dalej
E-FAKTURA wystawionych w formie elektronicznej przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
wobec Klientów.
2. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej są:
1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.
zm.), zwana dalej Ustawą oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1219) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3.Uruchomienie oraz korzystanie z usługi jest bezpłatne.
4. Usługodawcą świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest Zakład Usług
Komunalnych w Babimoście zwany dalej „Zakładem”.
5. Usługobiorcą jest każdy klient korzystający z usługi E-FAKTURY opisanej w regulaminie mający
podpisaną umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Babimoście w zakresie świadczenia usług
dostawy wody oraz lub umowy na odprowadzenie ścieków komunalnych.
6. Klientem określa się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która jest stroną zawartej z Zakładem Usług Komunalnych w Babimoście.
II Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej
1. Zakład Usług Komunalnych w Babimoście wystawia i przesyła E-FAKTURY w formie elektronicznej,
gwarantując autentyczność ich pochodzenia, integralność oraz czytelność ich treści w rozumieniu art.
106m i art. 106 n Ustawy o podatku od towarów i usług gwarantując autentyczność ich pochodzenia
po uzyskaniu zgody Klienta.
2. Formatem E-FAKTURY w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
3. E-FAKTURY w formie elektronicznej będą dostarczane do Klienta na jego skrzynkę e-mail oraz
udostępniane na platformie EBOK.
4. Klient wyraża akceptację na wystawianie i przesyłanie E-FAKTURY w formie elektronicznej
(zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług ) poprzez przekazanie swojej zgody
w jednej z następujących form:a) w formie pisemnej (zgodnie ze wzorem „Oświadczenia o wyrażeniu
zgody na udostępnianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej”, stanowiącym załącznik do
niniejszego regulaminu:
– w Zakładzie Usług Komunalnych w Babimoście przy ul. Wolsztyńskiej 7,
b) korespondencyjnie w formie pisemnej na adres: Zakład Usług Komunalnych w Babimoście,
ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost.
5. E-FAKTURY będą przesyłane w formie elektronicznej od kolejnego okresu rozliczeniowego od
miesiąca następnego po dniu złożenia oświadczenia klienta o wyrażeniu zgody na tę formę
wystawiania i otrzymywania faktury.
6. Faktury korygujące i duplikaty do faktur udostępnianych w formie elektronicznej również będą
przesyłane w formie elektronicznej.

7. Klient ma prawo do wycofania zgody na przesyłanie E-FAKTURY w formie elektronicznej. W takim
przypadku zastosowanie będą miały zapisy Umowy, na podstawie której następuje rozliczenie
z Klientem.
8. Wycofanie zgody następuje na podstawie oświadczenia złożonego Usługodawcy. Faktury
dotyczące kolejnego okresu rozliczeniowego po wycofaniu zgody, jeśli strony nie uzgodniły innego
terminu, będą przesyłane w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.
9. W sytuacji, gdy Klient wycofa zgodę na wystawianie i przesyłanie E-FAKTURY, faktury korygujące
i duplikaty faktur wystawianych i przesyłanych elektronicznie będą wystawiane w formie papierowej
z adnotacją, że dotyczą faktury wystawionej i przesłanej elektronicznie.
10. Zgoda na przesyłanie i udostępnianie E-FAKTURY nie wyłącza prawa Zakładu Usług
Komunalnych w Babimoście do przesyłania faktur listem zwykłym w sytuacji czasowego zawieszenia
świadczenia usługi przesyłania E-FAKTURY i platformy internetowej EBOK (portal QWEB) lub do
dostarczenia faktury, bezpośrednio w momencie odczytu wodomierza przez inkasenta.
11. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy
rozliczeniowe, w dowolny sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści
i czytelność tych faktur.
12. Klient oświadcza, że będzie odbierał informacje dotyczące wystawionych faktur elektronicznych,
pod podanym przez siebie adresem e-mail. Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę o każdorazowej
zmianie adresu e-mail.
13. W przypadku wycofania przez klienta zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie
elektronicznej ponowne skorzystanie z usługi e-faktury jest możliwe po ponownym podpisaniu zgody.
III. Postępowanie reklamacyjne
1. Przedmiotem reklamacji może być wykonanie usługi e-faktury niezgodnie z warunkami i zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Składanie reklamacji co do wykonania usługi e-faktury odbywa się w formie pisemnej–
korespondencyjnie – na adres wskazany na fakturze.
3. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć nieprawidłowości w funkcjonowaniu przeglądarki
internetowej, sprzętu klienta lub łączy internetowych oraz innych technicznych warunków nie
związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
IV. Odpowiedzialność stron i zastrzeżenia
1. Zakład Usług Komunalnych w Babimoście zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie oraz zakończenia świadczenia usługi e-faktury w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usługi celem
przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Na czas zawieszenia świadczenia usługi Usługobiorca ma
obowiązek pobrania faktury z portalu Samorządowego Zakładu Budżetowego QWEB.
3. Wszelka korespondencja dotycząca usługi e-faktura, w tym informacje o zmianach w Regulaminie,
będzie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w formie papierowej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2018 r.
6. Treść niniejszego
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OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Dane klienta:
Nazwa:

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

Adres:

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

NIP:

…..............................….............. PESEL: ……………………….…………...……………...

Telefon kontaktowy : …………..................………….
1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyrażam
zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie
elektronicznej przez Gminę Babimost- Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7,
66-110 Babimost, NIP: 9730822475.
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. Zobowiązuje się jednocześnie do dokonywania płatności na warunkach i zasadach w tym
w kwotach , terminach płatności, i formach płatności wskazanych w fakturach wystawianych
i przekazywanych drogą elektroniczną na adres mailowy podany powyżej
5. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie, a w
przypadku zmiany adresu i nie poinformowania o jej dokonaniu Zakładu oświadczam, że faktury
wysyłane na dotychczasowy adres będą fakturami dla mnie obowiązującymi.
6. W przypadku braku płatności na warunkach i terminach określonych w fakturach wystawianych
i przesyłanych drogą elektroniczną wyrażam zgodę na naliczenie odsetek określonych umową
z Zakładem i dochodzenie na podstawie faktur wystawianych i przekazywanych drogą elektroniczna
należności na drodze sądowej.
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.
Powyższe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres:
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost
W przypadku pytań proszę o kontakt: 68 351 2177, lub zuk@babimost.pl

Data ......................

Podpis klienta:

Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie 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 tych danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO", informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
66-110 Babimost, ul. Wolsztyńska 7
e-mail: zuk@babimost.pl, tel. (68) 351 21 77
Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. A) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego
imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
zuk@babimost.pl lub tel. 68 351 21 77 Do zakresu działania Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście należy wykonywanie
zadań publicznych – statutowych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządowych oraz organów
administracji rządowej.
Zakład Usług Komunalnych gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i działań
statutowych, a w szczególności z:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz
obowiązków i zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych, na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są
przetwarzane.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia
celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać, powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja
skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym
osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego
i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Zakład Usług Komunalnych przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, m a możliwość:

Dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

Żądania ich sprostowania,

Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą
elektroniczną kierując korespondencję na adres: zuk@babimost.pl
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Zakład Usług Komunalnych Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w Zakładzie Usług Komunalnych,
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz
potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Zakładu
Usług Komunalnych w Babimoście prowadzącą przetwarzanie.

