MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
27-400 Ostrowiec Św. ul. Sienkiewicza 91
tel. 41 266 47 33, fax 41 266 43 75
e-mail: ebok@mecostrowiec.pl
www.mecostrowiec.pl

Ostrowiec Św., dnia ............................
..................................................................................................
Imię i nazwiska/Nazwa Odbiorcy
..................................................................................................
Adres
..................................................................................................
NIP: (w przypadku przedsiębiorców)
......................................................................................................................
Tel. Kontaktowy

ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Będąc uprawnionym do reprezentowania podmiotu wskazanego powyżej oraz świadomy
konsekwencji podania nieprawdziwych informacji, wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez
MEC Sp. z o.o. faktur VAT, duplikatów faktur, korekt faktur oraz wszelkich informacji wynikających
z łączących nas umów handlowych w formie elektronicznej.
Faktury będą przesyłane z adresu e-mail: ebok@mecostrowiec.pl wyłącznie w formie elektronicznej
w formacie PDF.
Proszę o przesyłanie faktur elektronicznych oraz wszelkiej korespondencji na adres e-mail podany
poniżej:
…………………………………………………………………………………….
W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez MEC Sp. z o.o. danych osobowych
podanych w niniejszej zgodzie w celu wystawiania faktur VAT, duplikatów faktur, korekt faktur oraz
korespondencji pomiędzy stronami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Przechowywanie oraz przetwarzanie danych odbywa się w celu i w okresie wykonywania postanowień umowy sprzedaży ciepła, a także
zagwarantowania jej należytej realizacji jak również w celu i w okresie wykonywania związanych z nią obowiązków wynikających z prawnie
usprawiedliwionego interesu MEC Sp. z o.o.
Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla zbioru "Kontrahenci - realizacja umów" która jest dostępna na stronie
internetowej www.mecostrowiec.pl i w sekretariacie Spółki.

Miejscowość i data

Podpis klienta:

……………………………………………….

……………………………………………
(czytelny podpis/pieczątka)

Niniejsza zgoda może zostać cofnięta, 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 zgody.
Cofnięcie zgody musi być złożone w formie pisemnej i przesłane na adres naszego biura lub w formie elektronicznej na nasz
adres e-mail: ebok@mecostrowiec.pl lub też za pomocą eBOK-a.

