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OŚWIADCZENIE 

 

O AKCEPTACJI WYSTAWIANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ 

Dane Odbiorcy:      

Nazwa* /Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………..  

Adres: …………..…………………………………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………… 

REGON*/PESEL: …………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa rejestru/ewidencji:* …………………………………………………………………………………… 

prowadzonego przez Sąd/Urząd:* …………………..………………………………………………………… 

pod numerem*:…………………………………………………………………………………………………  

Adres e-mail, na który będą wysyłane faktury drogą elektroniczną (wypełnić czytelnie):  

………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz.U.2018 poz.2174    z poźn. zm.) 

akceptuję wystawianie i wysyłanie faktur w formie elektronicznej oraz ich korekt z tytułu umowy sprzedaży ciepła 

i/lub umowy w sprawie eksploatacji zleconej.  

2. Rezygnacja z usługi e-faktura jest równoznaczna z wycofaniem akceptacji na wystawianie  

i udostępnianie do wglądu faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji jest możliwe poprzez złożenie przez 

Odbiorcę pisemnego oświadczenia dostarczonego lub przesłanego na adres MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o.                        

w Żywcu, ze skutkiem począwszy od następnego dnia po złożeniu rezygnacji lub w terminie późniejszym, 

wskazanym przez Odbiorcę, nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia Oświadczenia o rezygnacji.  

3. Fakturę uznaje się za doręczoną z chwilą, gdy plik faktury w postaci dokumentu pdf został przesłany z programu 

fakturującego do serwera poczty elektronicznej na adres e-faktury@ekoterm.ig.pl.  

4. Oświadczenie w wersji papierowej należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. 

w Żywcu ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec. 

5. Administratorem zebranych danych osobowych jest MZEC „EKOTERM”  Sp. z o.o. w Żywcu z siedzibą przy                    

ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec. 

6. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dn. 24 maja 

2018r. poz. 1000) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku na usługę. 

7. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. Niniejszym wyrażam zgodę                  

na przetwarzanie przez MZEC „EKOTERM”  Sp. z o.o. w Żywcu z siedzibą przy ul. Folwark 14  moich danych 

osobowych podanych powyżej w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję                       

do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo 

dostępu do treści tych danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, 

nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 

osobowych w wymienionym celu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

                       Wnioskodawca: 

Żywiec, dnia: ………………………                                                                           ………………………………. 

                          (pieczęć, czytelny podpis) 
 

*dot. podmiotów gospodarczych 

https://sip.lex.pl/#/act/17086198/2225925?keyword=Ustawa%20o%20podatku%20vat&cm=SFIRST

