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Miejscowość i data     

 

 

Oświadczenie odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur 

w formie elektronicznej 

 

Niżej wskazany Odbiorca faktury: 

 

      
(Imię i nazwisko/Nazwa Odbiorcy) 

 

      
(Adres) 

 

      
(Adres) 

 

      
(Nr telefonu) 

 

      
(PESEL/NIP) 

 

akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur, ich korekt oraz duplikatów w formacie PDF za 

pośrednictwem poczty elektronicznej Wystawcy:  

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, ul. Franciszka 

Sędzickiego 26D, 83–300 Kartuzy, NIP 589-000-91-37 z adresu: bok@spec-pec.pl.  

Wystawca faktury zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur.  

 

Odbiorca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: 

 ...................................................................        

W razie zmiany adresu e-mail Odbiorca  zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wystawcy 

o nowym adresie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu email w celu przesyłania 

faktur, ich korekt oraz duplikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 

 

 

       

(Podpis Odbiorcy) 

 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o.o. w Kartuzach, ul. Sędzickiego 26 D, 83-300 Kartuzy, 

tel. 58 6813914, bok@spec-pec.pl. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Umowy przez okres określony w przepisach 

prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych oraz windykacyjnych i mogą być udostępniane urzędom 

administracji publicznej, sądom powszechnym, organom egzekucyjnym, służbom prawnym Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spółka z o.o. 

w Kartuzach. Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu a także do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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