
 

 Odbiorca Usług                 Chodzież dnia,…………………………………  

 

 

 
…………………………………………………………………………. 
                          (Imię i nazwisko / nazwa firmy)     

 Miejska Energetyka Cieplna       

………………………………………………………………………….                                     sp. z o. o. w Chodzieży  

                                         (Adres)                                                    ul. Paderewskiego 2  
             64-800 Chodzież  

 
 

Oświadczenie 
 
 

Niniejszym oświadczam, że z dniem …………………………… wyrażam zgodę na:  
 
(Art. 106 g,106 m, 106 n ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535 
z późn. zm.)).  
 

1. Akceptuję faktury VAT wystawiane i otrzymywane przeze mnie w formie elektronicznej. 

2. Akceptuję duplikaty faktur wystawiane i otrzymywane przeze mnie w formie elektronicznej, a 
wystawione do faktur wystawionych w formie elektronicznej.  

3. Akceptuję korekty faktur wystawiane i otrzymywane przeze mnie w formie elektronicznej, a wystawione 
do faktur wystawionych w formie elektronicznej.  

4. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w p. 1, 2 i 3 niniejszego Oświadczenia, w formie 
papierowej, w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wysyłkę w formie 
elektronicznej.  

 

• przesyłanie drogą elektroniczną informacji o istotnych zdarzeniach związanych z wykonywaniem usług 
świadczonych przez MEC Chodzież sp. z o. o.  

Adres e-mail, na który mają być wysyłane faktury i/lub informacje o istotnych zdarzeniach:  
 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                         (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)  
 

Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i nieobowiązkowe oraz może 
zostać przeze mnie zmienione lub cofnięte w formie pisemnej lub elektronicznej. W następstwie tego wystawca 
faktur utraci prawo do wystawiania odbiorcy faktur w formie elektronicznej i/lub przesyłania informacji o 
istotnych zdarzeniach związanych z wykonywaniem usług, począwszy od następnego dnia po dniu, w którym 
wystawca otrzymał powiadomienie od Odbiorcy o wycofaniu zgody.  
Administratorem danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna sp. z o. o. w Chodzieży. Administrator 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: z którym można skontaktować się w siedzibie administratora lub za 
pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: biuro@mecchodziez.pl  
Dla adresu e-mail obowiązują takie same standardy ochrony danych osobowych, jak dla pozostałych danych 
niezbędnych do zawarcia umowy i świadczenia przez MEC Chodzież sp. z o. o. usług. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie https://mecchodziez.pl/informacje-dla-klienta/rodo/ 
Zgodnie z wynikającą z RODO zasadą minimalizacji danych informujemy, że w przypadku gdy w systemie widnieje 
inny adres e-mail, zostanie on zastąpiony w ramach aktualizacji danymi z niniejszego wniosku.  
Dla ważności Oświadczenia:  
- w przypadku złożenia go osobiście w siedzibie MEC Chodzież sp. z o. o. lub przesłania pocztą wymagany jest 
podpis Odbiorcy.  
- w przypadku przesłania go elektroniczne na adres biuro@mecchodziez.pl podpis nie jest wymagany. Złożenie 

Oświadczenia przesłane elektronicznie są równoznaczne z akceptacją jego treści. 

      Podpis………………………………………………………………………………………….. 


