Załącznik nr 1 do Regulaminu

Siemianowice Śląskie, ……………………………………
OŚWIADCZENIE
o akceptacji faktur wystawianych w formie elektronicznej
1.

* Oświadczam, że akceptuję stosowanie e-faktur przez spółkę „Ciepłownia Siemianowice”
Sp. z o.o., ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 643-000-07-21 REGON 270732314
(dalej: Ciepłownia Siemianowice), zgodnie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 106 z późniejszymi zmianami). Faktury będą przesyłane jako
załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) w kanale elektronicznym.

Pełna nazwa Kontrahenta składającego Akceptację:

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:

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

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

KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………

Adres(y) e-mail: …………………………………………………………………………..……………………..……………………………...…………………………………………
(dane wypełnić literami drukowanymi)

………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Kontrahenta)

2.

*Oświadczam, że zapoznałem się z „Zasadami przesyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem

kanałów elektronicznych w „Ciepłowni Siemianowice” Sp. z o.o.”, dostępnymi na stronie internetowej:
https://www.cieplowniasiemianowice.pl/Regulamin-efaktura.pdf (dalej: Regulamin) i zobowiązuję się
stosować do jego postanowień.
3. Oświadczam ponadto, że:
3.1.
*osoby, których dane osobowe zostały podane w Akceptacji danych do przesyłania faktur
elektronicznych lub zostaną podane w aktualizacji tego zgłoszenia, zostały lub zostaną
poinformowane, że Ciepłownia Siemianowice jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego
RODO, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacjami o zasadach ich
przetwarzania, zamieszczonych na stronie internetowej Ciepłowni Siemianowice pod adresem
https://www.cieplowniasiemianowice.pl/Polityka-prywatnosci-ochrony-danych-osobowych.html.
Odwołanie zgody na stosowanie e-faktur przez „Ciepłownię Siemianowice” Sp. z o.o.

*Odwołuję zgodę na stosowanie i przesyłanie e-faktur przez Spółkę Ciepłownia Siemianowice.
………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Kontrahenta)

Po wypełnieniu i podpisaniu niniejszego dokumentu, należy przesłać skan na adres: sekretariat@cieplowniasiemianowice.pl
* należy zaznaczyć właściwe oświadczenia, przy czym oświadczenia, o których mowa w punktach: 1, 2, 3 są obowiązkowe. Jeżeli oświadczenia
te nie zostaną złożone, korzystanie z e-faktur nie będzie możliwe.
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