
Załącznik nr 1 

do Regulaminu wystawiania i przesyłania 

faktur drogą elektroniczną przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Spółka z o.o. w Elblągu ul. Fabryczna 3 

 

                                                                            
 

ZGODA 

 na wystawianie i przesyłanie przez EPEC Spółka z o.o. faktur w formie elektronicznej 

 (formularz dla odbiorców instytucjonalnych) 
 

DANE ODBIORCY 
 

Numer Odbiorcy  .................................................................................................................................  
   (numer znajduje się na fakturze w lewym górnym rogu przy Nabywcy/Odbiorcy) 

Nazwa Odbiorcy:  .................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
     (pełna nazwa firmy) 

Imię i Nazwisko  ..............................................................................................................................  
(wypełnia osoba upoważniona do reprezentowania firmy) 

Adres siedziby:  ....................................................................................................................................  

NIP ............................................................ REGON ..............................................................................  

Adres e-mail Odbiorcy, pod który, będą dostarczane faktury elektroniczne: 

 

 ...........................................................................................................................................................  
(adres skrzynki odbiorczej Odbiorcy Faktur- prosimy wypełnić czytelnie, dużymi, drukowanymi literami) 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 

i akceptuję jego treść.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez EPEC Spółka z o.o. 

w Elblągu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. adres 

siedziby: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Podane w oświadczeniu dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży ciepła zawartej przez 

Odbiorcę, wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, przez okres niezbędny do wykonania i 

rozliczenia umowy. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne do zrealizowania w/w celu przetwarzania. Odbiorcy przysługuje prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

jednakże będzie to miało wpływ na możliwość wykonania w/w celu przetwarzania. Odbiorcy przysługuje ponadto prawo do złożenia sprzeciwu do 

administratora wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach przetwarzania danych 

osobowych nie występuje profilowanie." 

 

Miejscowość ...................................................  

Data ................................................................  

Tel kontaktowy: …………………………………………………  

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

(pieczęć i podpis Odbiorcy upoważnionego do reprezentowania firmy ) 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby EPEC Sp. z o.o.  

w formie papierowej lub przesłać e-mailem, dołączając skan podpisanego dokumentu na adres 

epec@epec.elblag.pl .  


