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INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Najnowsze rozwiązanie Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim, które zostało stworzone
z myślą o wszystkich, którzy szukają szybkiej, wygodnej i skutecznej formy zdobywania informacji oraz
kontaktowania się z Gminną Spółką Komunalną Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim.

Poprzez wdrożenie systemu nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oraz rosnącym
wymaganiom swoich klientów. Internetowe Biuro Obsługi Klienta umożliwi wszystkim zainteresowanym załatwienie
sprawy związanej z rozliczeniem usług wodociągowo - kanalizacyjnych poprzez łącza internetowe.

Internetowe Biuro Obsługi Klienta to:
dostęp do pełniejszych danych, ułatwienie kontaktu i szybszy przepływ informacji

Internetowe Biuro Obsługi Klienta pozwala na:
- otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
- kontrolę rozrachunków
- przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego
- przekazywanie odczytów
- dokonywanie analizy zużycia wody, odprowadzonych
ścieków i opłat
- przesyłanie wiadomości
- weryfikowanie danych ewidencyjnych

Aby otrzymywać e-fakturę należy uzupełnić „Formularz
akceptacji” zamieszczony na odwrocie niniejszej
informacji, a następnie złożyć podpisany egzemplarz
w siedzibie Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chełmie Śląskim
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
tel. 32 225-76-92
e-mail: gskchelmsl@poczta.fm

IBOK pozwoli zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze!

FORMULARZ AKCEPTACJI
Nr Odbiorcy ………………………………………………………………...............…
Imię, Nazwisko / Nazwa:………………………………………………………………….......................................................................
Kod pocztowy, Miejscowość:…………………………………………………………........................................................................
Ulica, numer domu:……………………………………………………………………….........................................................................
PESEL/NIP:………………………………………………………………………………………………...............................................................
Numer telefonu:

Adres e-mail (PROSZĘ UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):

Niniejszym rezygnuję z faktur w wersji papierowej oraz akceptuję wystawianie i udostępnianie przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o.
w Chełmie Śląskim ul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski, faktur VAT, korekt faktur VAT oraz duplikatów faktur VAT (wystawianych zarówno
w zakresie prowadzonej działalności podstawowej jak i pozostałej) w formie elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).
Oficjalna strona internetowa Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim znajduje się pod adresem: www.gskchelmsl.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udostępnienia usługi IBOK Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 202 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne do realizacji usługi IBO GSK Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia.

Miejscowość i data

Podpis

