Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o.
Al.600-lecia 90, 96-50 Sochaczew e-mail:sekretariat@pecsochaczew.pl

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej
oraz otrzymywania krótkich wiadomości tekstowych SMS
Akceptujący - Dane Odbiorcy (nabywcy):
Imię i nazwisko/Nazwa firmy
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Adres:…………………………………………………………………………..……………………………………………..…...…
NIP/Pesel:…………………………………..……………..Telefon kontaktowy……………………………………….…………..
Wystawiający fakturę - Dane wystawcy faktur:
Nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o., Al.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-000-03-96,
tel. (0-46) 862-92-00 lub 862-92-98.
1. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur, duplikatów faktur, korekt faktur
wystawionych za świadczone usługi przez PEC Sochaczew Sp. z o.o., zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) oraz innych zawiadomień.
2. Proszę/Prosimy o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail:
adres e-mail: ………………………..…………………………………………………………………………..…
3. Proszę/Prosimy o przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS na podany nr telefonu:………………..……………..…
4. Faktury przesłane na ten adres uznaje się za doręczone skutecznie.
5. W przypadku zmiany wyżej wymienionego adresu e-mail lub wycofanie niniejszego oświadczenia, wymaga się pisemnej
formy poprzez złożenie powiadomienia na adres: PEC Sochaczew Sp. z o.o. w Sochaczewie. Skutkuje to począwszy od dnia
następnego po otrzymaniu oświadczenia. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, faktury wysłane na wyżej
podany adres e-mali, uznaje się za skutecznie doręczone.
6. Zobowiązujemy się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w
przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie dokumentu drogą elektroniczną.
7. Oświadczam, ze 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.
8. Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, iż Administratorem Danych jest PEC Sochaczew Sp. z o.o. oraz, że zapoznałem
się z Klauzulą informacyjną dostępną na stronie internetowej https://pec.sochaczew.pl/www/3556?title=Prawo&sochaczew.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wystawienia i przesyłania faktur, duplikatów, faktur
korygujących w drodze elektronicznej dotyczących świadczonych usług przez PEC Sochaczew. Dane osobowe podaję
dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości informację o przysługującym mi prawie do wglądu w dane osobowe, do ich
poprawienia oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania czy też cofnięcia zgody na przetwarzanie mojego adresu
e-mail, co będzie skutkowało przesyłaniem faktur w formie papierowej.
9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów
teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo
telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2014 r., pozycja 243 z późn. zm.).
10. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przesyłania i udostępniania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur oraz innych
zawiadomień w formie elektronicznej „e-faktura”, obowiązującym w PEC Sochaczew Sp. z o.o.

………………..………………………………
/data podpisania oświadczenia/

………………………………………….……
/czytelny podpis Klienta
lub osoby upoważnionej/

