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ZGODA  

numer ………….... z dnia ………….……….  

NA OTRZYMYWANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

 

DANE  NABYWCY:      

Firma/ Imię i nazwisko:   ………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adres siedziby/ zamieszkania:  ………………………………………………………………………………………………….. 

NIP:   ………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę:  …………………………………………………………………… 

PESEL:      …………………………………………………………………… 

Podstawa uprawniająca do wyrażenia zgody (nr umowy): …………………………………………………………………… 

Nr tel. kontaktowego  do osoby wyrażającej zgodę: …………………………………………………………………… 

Adres e-mail do osoby wyrażającej zgodę:  …………………………………………………………………… 

 

DANE SPRZEDAWCY: 

Firma/ Imię i nazwisko:  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

Adres siedziby/ zamieszkania   Łowiecka 24,    50-220 Wrocław 

NIP:    896-00-00-032 

Adres korespondencyjny: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

ul. Łowiecka 24,  50-220 Wrocław 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z  art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(t.j. Dz.U. 2017 r. poz.1221) wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Zespół Elektrociepłowni 

Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz ich duplikatów, 

dotyczących dostaw lub usług realizowanych dla ………………………………….…………………… z siedzibą 

…………………………………………...... w formie elektronicznej.   
 

 

Adres poczty e-mail wyznaczony do przesyłania faktur przez sprzedawcę/wystawcę faktur: 

efaktura@kogeneracja.com.pl 

 
Wyznaczony przez nabywcę/odbiorcę adres poczty e-mail do przesyłania faktur:    

                              
 

      (adres e-mail odbiorcy / nabywcy) 
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Sprzedawca rozpocznie wysyłanie e-faktur w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wpływu zgody na adres:  

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.; ul. Łowiecka 24;  50-220 Wrocław. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: 

1) Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych została wyrażona na czas realizacji warunków Umowy nr 

……………………. z dnia  ………………………….. 

2) Wyrażona zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych może być w każdym czasie odwołana, lecz wyłącznie 

przez osobę uprawnioną.  

3) Wskazany adres e-mail przeznaczony do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez Zespół 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. może zostać zmieniony pisemnie w każdym czasie,  

lecz wyłącznie przez osobę uprawnioną.   

4) Zmiana adresu e-mail nastąpi od drugiego dnia roboczego po dniu, w którym KOGENERACJA S.A. otrzyma 

stosowne zawiadomienie. 

5) W przypadku nie otrzymania pisemnego zawiadomienia o zmianie adresu e-mail, KOGENERACJA S.A.  

nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wystawionej faktury. 

6) Potwierdzanie odbioru faktur korygujących zmniejszających, wymagane obowiązującymi przepisami  

w zakresie VAT, następuje wyłącznie poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail, zawierającą fakturę korygującą, 

bez zmiany jej oryginalnego tematu. 

7) Niniejsza zgoda nie wyłącza prawa KOGENERACJI S.A. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 

8) Niniejsza zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej może zostać w każdym momencie cofnięta.  

W przypadku cofnięcia zgody kolejne faktury będą wystawiane przez Spółkę KOGENERACJA S.A. w formie 

papierowej, poczynając od drugiego dnia roboczego po dniu, w którym KOGENERACJA S.A. otrzyma odwołanie 

zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.  

9) Odwołanie zgody musi być przesłane w formie papierowej na adres: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 

KOGENERACJA S.A.;  ul. Łowiecka 24;  50-220 Wrocław 

10) Strony zapewniają autentyczność pochodzenia i integralność treści oraz czytelność faktury. 

11) Informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana ww. danych osobowych jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 

KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łowieckiej 24; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z otrzymywaniem faktur elektronicznych 

przez okres obowiązywania zgody; 

 po wycofaniu zgody Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów 

rozliczeniowych; 

 w razie konieczności Pani/Pana dane w podanym zakresie mogą być udostępniane innym podmiotom 

powiązanym umowami z KOGENERACJA S.A. oraz organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa; 

 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

 W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: odo@kogeneracja.com.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

 

Po osobistym zapoznaniu się wyrażam zgodę i akceptuję powyższe warunki 

 

 

…………………………………………………..……..…………………. 

                           (miejscowość, data, czytelny podpis wyrażającego zgodę) 
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Niniejszym wskazuje:  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odwołania zgody: ………………………………………………………… 

PESEL:       ………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do zmiany adresu e-mail: ………………………………………………………… 

PESEL:       ………………………………………………………… 

 

Czytelny podpis wyrażającego zgodę: …………………………………………………………. 

 

 

Adnotacje:  

 

1. Zgoda  na otrzymywanie faktur elektronicznych została odwołana w dniu: …………… / ………………. / 20 ……. r. przez 

………………… ………………………………………………….. 

  

2. Zmiana adresu poczty e-mail został dokonana w dniu  …………… / ………………. / 20 ……. r. przez ………………… 

………………………………………………….. .  

Nowy adres poczty e-mail, na który należy przesyłać nabywcy/odbiorcy faktury wystawione elektroniczne, to:  

                              

 

Data i czytelny podpis uprawnionego nadawcy faktur          ……………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis uprawnionego odbiorcy faktur   ……………………………………………………………… 


