
Zgoda na Usługę e-Faktura

I. Dane Odbiorcy Ciepła

Odbiorca: ........................................................................................
                                   (imię i nazwisko lub nazwa firmy)

Adres: ...........................................................................................
                               (adres zameldowania, siedziby firmy)

Adres: .........................................................................................................................
                     (adres punktu odbioru ciepła - jeśli inny niż zameldowania/siedziby firmy)

PESEL/NIP:

                        

II. Usługa e-Faktura

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję „Regulamin Usługi e-Faktura PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”:

tak            nie

Adres e-mail, na który chcę otrzymywać faktury i korespondencję:

 

Numer telefonu, na który chcę otrzymywać powiadomienia sms:

III. Biuro Obsługi Klienta, e-PEC:

Oświadczam,  iż  chcę  korzystać  z  Elektronicznego  Biura  Obsługi  Klienta  e-PEC,  zapoznałem  się
z jego Regulaminem (regulamin dostępny na stronie internetowej www.pec-belchatow.pl
(Obsługa klienta/ePEC/Regulamin) i występuję o nadanie loginu i hasła dostępu:

tak            nie  

IV. Ochrona danych osobowych:

Stosownie do przepisów rozporządzenie 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 informacji, że:

1. Administratorem  danych  jest  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bełchatowie,
ul. Wojska Polskiego 132.

2. W  PEC  Sp.  z  o.o.  powołano  Inspektora  Ochrony  Danych  (IOD),  kontakt  pod  adresem:
daneosobowe@pec-belchatow.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi e-Faktury przez PEC Sp. z o.o. na zasadzie
wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

4. Zebrane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich,  nie  będą  przetwarzane  w  sposób

zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy Kompleksowej Sprzedaży Ciepła lub

do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczonej usługi e-Faktury.
7. Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się  na podstawie zgody Klienta,  Klient  ma
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.



8. Jeśli  uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce lub innym kraju członkowskim
Unii Europejskiej, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

9. Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usługi e-Faktury.

V. Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PEC Sp. z o.o. w celu świadczenia
usługi e-Faktury.

                       
tak            nie  

Wyrażam zgodę na na otrzymywanie  od PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie faktur oraz innej korespondencji
w formie elektronicznej oraz powiadomień sms.

                       
tak            nie  

…….......…….….., dnia: .......................................
     /miejscowość/                                                                        /czytelny podpis Odbiorcy (strony Umowy)/


