
 

……………………………………………………… 

Imię i nazwisko odbiorcy 

……………………………………..………………. 

Adres                                  

…………………………………………………….. 

NIP/PESEL 

…………………………………………………….. 

Telefon 

 

ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

1. Będąc uprawnionym do reprezentowania wskazanego powyżej podmiotu oraz świadomy 

konsekwencji podania nieprawdziwych informacji, wyrażam zgodę na wystawianie i 

przesyłanie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. faktur VAT, 

duplikatów faktur, korekt faktur oraz wszelkich informacji w formie elektronicznej 

wynikających z łączących nas umów handlowych. 

Faktury, dodatkowe dokumenty i informacje będą przesyłane z adresu e-mail: 

 e-faktura@pecciechanow.pl  wyłącznie w formie elektronicznej w formacie PDF.  

 

Proszę o przesyłanie w formie elektronicznej faktur, dokumentów elektronicznych oraz 

wszelkiej korespondencji na adres e-mail podany poniżej:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym 

adresie. 

 

2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) , potwierdzam 

otrzymanie następujących informacji:  

a) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 

Ciechanowie sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie („Spółka”), przy ul. Tysiąclecia 18 

(06-400 Ciechanów), posiadająca numer REGON: 130116147, numer NIP: 566-

000-52-65 oraz numer KRS: 0000134317. Dane osobowe Odbiorcy, o których 

mailto:e-faktura@pecciechanow.pl


mowa w Umowie będą przetwarzane w celu realizacji usługi, o której mowa w 

dokumencie, 

b) odbiorca posiada: 

- prawo do informacji, 
- prawo dostępu do danych osobowych, 
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, 
- prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania, 
- prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o 
ograniczonym ich przetwarzaniu, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, 
- prawo do sprzeciwu, 
- prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu. 

c) wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować do 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej na adres 
k.murzynska@pecciechanow.pl lub osobiście w siedzibie Spółki. 

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję treść  Regulaminu wystawiania i przesyłania 

faktur orz innej korespondencji w formie elektronicznej oraz powiadomień SMS. 

3. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. 

danych osobowych w celu wystawiania faktur VAT, duplikatów faktur, korekt faktur oraz 

korespondencji między stronami. 

 

 

………………………………………………………….                                             …………………………………………………………. 

Miejscowość i data       podpis i pieczątka  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji tekstowych wynikających z łączących nas umów 

handlowych w formie SMS przesyłanych na numer telefonu: ………………………………………………………. 

 

        …………………………………………………………. 

         podpis i pieczątka 

Niniejsza zgoda może zostać cofnięta, w następstwie czego wystawca faktur utraci prawo do 

wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od następnego dnia 

po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody. 

Cofnięcie zgody musi zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres naszego biura lub w 

formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@pecciechanow.pl  

 

 

mailto:k.murzynska@pecciechanow.pl
mailto:biuro@pecciechanow.pl

