УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
"ВиК Йовковци" ООД гр. Велико Търново Ви предлага нов начин за получаване на
фактурите за консумирана питейна вода, отведени и пречистени отпадъчни води електронна фактура, чрез системата efaktura.bg.
Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е
напълно равностойна на съответния хартиен носител, напълно отговаря на изискванията
на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и
Закона за ДДС.
Електронната фактура дава възможност на потребителя в онлайн режим да
получава, преглежда, потвърждава получаването, да я одобрява или отхвърля.
За да осъществим изпращане на електронна фактура е необходимо да ни
представите валиден електронен пощенски адрес (e-mail) за контакт, който ще служи за
индивидуализирането Ви и за достъп до потребителския Ви профил в системата
efaktura.bg - (www.efaktura.bg)
Подробност:
1.Може да изпратите попълнено заявление с всички реквизити на хартиен носител
или сканирано по електронната поща на "ВиК Йовковци" ООД гр. Велико Търново:
inkaso@vik-vt.com.
2.Физическите лица подали заявление за електронни фактури попълват и
декларация съгласие.
"ВиК Йовковци" ООД гр. Велико Търново
ул. „П.К. Яворов“ №30
отдел Реализация

ДО "ВиК
Търново

Йовковци"

ООД

гр. Велико

От
фирма
...............................................................................................................................
Абонатен номер № ...............................................................................................................
Потвърждаваме съгласието си да получаваме фактурите за услугата водоснабдяване,
канализация и пречистване под формата на електронна фактура чрез системата efaktura.bg
на:
e-mail ..........................................................................................................................................
тел: ..............................................................................................................................................

дата:............................

подпис:
печат:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният, декларирам, че с подписването на настоящия документ,
доброволно предоставям личните си данни /по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679/ и изрично се съгласявам „ВиК Йовковци” ООД – Велико Търново, в
качеството си на администратор на лични данни, да ги обработва /по смисъла на чл. 4,
т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679/ за целите на предоставянето на електронна фактура.
Информиран съм от администратора за правото ми на достъп до отнасящите се
за мен лични данни, целите за които се обработват, за третите лица на които се
разкриват, както и за правото да оттегля съгласието си по всяко време, като оттеглянето
важи занапред, които права мога да упражня, чрез отправяне на писмено заявление до
дружеството.
Запознат съм с правото ми да откажа предоставянето на настоящото съгласие, в
който случай желаната от мен услуга няма да може да ми бъде предоставена.
Приемам Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от
„ВиК Йовковци” ООД.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
ДЕКЛАРАТОР:…………………….
(подпис на заявителя)

