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OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W
FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Odbiorca (Nazwa):____________________________________________
Adres:____________________________________________
NIP/PESEL:_______________________________________
Numer KRS:
W przypadku braku akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur
elektronicznej –podaję adres do wysyłki faktur VAT w formie papierowej:

VAT w formie

_________________________________________________________________________
Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wystawianie i przesyłanie faktur
w formie elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) przez firmę
EKOENERGIA SILESIA S. A. z siedzibą w Katowicach wyłącznie z adresu e-mail:
efakturawoda@ekoenergiasilesia.pl , na podstawie których rozliczane będą należności z tytułu
umowy na dostawę wody. Zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej
przysługuje Państwu prawo do odwołania niniejszego oświadczenia oraz zmiany adresu poczty
elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej (e-mail), na który będą dostarczane faktury elektroniczne w formacie
PDF (Portable Document Format)

____________________________________________________________________

Niniejsze oświadczenie stanowi akceptację art. 106n i art. 112a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11
marca 2004 roku (Dz. U. Nr 710. 2016 z dnia 25.05.2016 r. z późn. zm.)
Oświadczenie niniejsze stanowi akceptację zastrzeżenia, iż wszelkie zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail),
na który będą przesyłane faktury elektroniczne w formacie PDF (Portable Document Format) będą dokonywane w formie

Ekoenergia Silesia S.A.
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000408185
Kapitał zakładowy 19.700.000,00 zł wpłacono w całości
NIP 954-273-64-75, REGON 242859870

40-599 Katowice
ul. Żeliwna 38

tel. + 48 32 220 80 71
kontakt@ekoenergiasilesia.pl
www.ekoenergiasilesia.pl

pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku powiadomienia Dostawcy, tj. EKOENERGII SILESIA S. A.
o zmianie adresu poczty elektronicznej (e-mail) wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej (e-mail) uznana zostanie za prawidłowo doręczoną.
Odbiorca jest uprawniony do wycofania oświadczenia o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej. W przypadku wycofania przez Odbiorcę oświadczenia o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej EKOENERGIA SILESIA S. A., traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
następnego dnia po dniu, w którym została powiadomiona przez Odbiorcę o wycofaniu oświadczenia.
Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności .

________________________________
Czytelny podpis Odbiorcy i pieczęć firmowa

Ekoenergia Silesia S.A.
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000408185
Kapitał zakładowy 19.700.000,00 zł wpłacono w całości
NIP 954-273-64-75, REGON 242859870

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO)
dla kontrahenta spółki Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach
(z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych)
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, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach umowy/współpracy gospodarczej jest Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w
Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice; tel: +48 32 220 80 71; e-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl (dalej: Administrator).
Uwaga: Jeżeli w ramach umowy/współpracy gospodarczej przekaże nam Pani/Pan dane osobowe swoich pracowników/współpracowników (np. osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im
przez Panią/Pana udostępniona.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: iodo@ekoenergiasilesia.pl Inspektor jest
do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
•
w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
•
w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
•
w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak np. dochodzenie lub
obrona przed roszczeniami
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93,
z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/realizacji współpracy gospodarczej i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych
zobowiązań/roszczeń wynikających z umowy z Administratorem, i/lub zobowiązań prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. w
zakresie archiwizacji).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty
współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz
podmioty/organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni
stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to
zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych
praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany
powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy/współpracy, tym samym odmowa podania - niezbędnych dla
umowy/współpracy gospodarczej - Pani/Pana danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy/realizacji współpracy
gospodarczej.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i
analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług
Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem:
www.ekoenergiasilesia.pl/rodo/

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości
………...............................................................
(miejsce, data, czytelny podpis)
1/1

