
                                                                          Halinów………………………… 

 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie otwarcia nowej usługi IBO 

 
zawarte w dniu ......................... w Halinowie pomiędzy: 

Zakładem Komunalnym w Halinowie sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 77,   NIP 8222372410, 

REGON 381452936, zwanym „Przedsiębiorstwem”, reprezentowanym przez: 

1. mgr inż. Małgorzatę Komuda - Ołowską  –   Prezesa Zakładu Komunalnego sp. z o.o.                              

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków …………………………………… 

 

 
1. Odbiorca oświadcza, że został poinformowany o zasadach działania aplikacji IBO (Internetowe 

Biuro Obsługi), które umożliwia: 

- otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, 

- kontrolować rozrachunki i rozliczenia, 

- przeglądać wskazania wodomierza głównego, 

- przeglądać historię wskazań podlicznika, 

- analizować zużycie wody, odprowadzanie ścieków, 

- weryfikować dane ewidencyjne, 

2. Odbiorca oświadcza, że został poinformowany, że  IBO uruchamia się poprzez  przeglądarką 

internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji:                                                                                                     

a) Google Chrome.                                                                                                                                          

b) Internet Explorer.                                                                                                                                    

c) Mozilla Firefox. 

d) Safari. 

Do odczytu faktury niezbędne jest posiadanie najnowszej wersji programu Adobe Acrobat Reader, 

który można pobrać i zainstalować bez opłat ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/ 

3. Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na korzystanie z IBO. Usługa IBO świadczona jest przez 

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. bez dodatkowych opłat, w ramach umowy     na 

świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych. 

4.Strony uzgadniają, że do zawarcia porozumienia niezbędne jest podanie poniższych danych: 

 

e-mail …………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu …………………………………………………………………………………….. 

 

5. Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. informuje, że po uruchomieniu systemu IBO dla 

Klientów Zakładu niezwłocznie wyśle na wskazany adres e-mail informację z prośbą o wypełnienie 

formularza akceptacji niezbędnego do rozpoczęcia działania aplikacji IBO. 

6. Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

udostępnienia usługi IBO Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o ,  zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.2014. 1182 z późniejszymi zmianami). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi IBO Zakładu Komunalnego w 

Halinowie sp. z o.o.. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia oraz ich 

usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.               

reprezentowany przez Prezesa, z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów. 

 

   Odbiorca                                                                                        Przedsiębiorstwo 


