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Zgoda na usługę e-Faktura  

 

 

I. Dane Odbiorcy Ciepła 

 

Odbiorca:………………………………..  ………………………….. 

                        (Imię i nazwisko lub nazwa firny/instytucji ) 

 

Adres:………………………………..  ………………………………. 

                         (adres zameldowania, siedziba firmy/instytucji ) 

 

NIP:……………………………………………………………………. 

 

II.  Usługa e-Faktura 

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję „Regulamin Usługi e-Faktura Energetyki Cieplnej               

Sp. z o.o.   w Wieluniu  ( regulamin dostępny na stronie internetowej  http://www.ec.wielun.pl) 

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

 

Nr telefonu, na który chcę otrzymywać powiadomienia : 

 

 

III. Ochrona danych osobowych: 

Wypełniając obowiązki wynikające z rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), (Dz. U.UE.L.119/1 z 4.5.2016 str. 1) oraz (Dz. 

U.UE.L.127/2 z 23.5.2018 str. 2), Zarząd Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 98-300 Wieluń, ul. 

Ciepłownicza 26, uprzejmie informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 26, 98-

300 Wieluń, tel. 43-843-32-83, 43-843-47-16. 43-843-38-74. , email: sekretariat@ec.wielun.pl, 

zwany dalej „ADO”. Administratorem Pani/Pana danych osobowych dalej zwanym „ADO”,  

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

- świadczenia przez ADO usług dostarczania energii cieplnej 

- wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez ADO lub odbiorców 

danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz 

dochodzenia roszczeń. 

 

-VERTE- 

 

http://www.ec.wielun.pl/
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3. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych 

osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych 

osobowych na podstawie zawartej umowy, w szczególności są to podmioty informatyczne, 

księgowe, drukujące faktury. 

4. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia Pani/Panu usług dostarczania energii 

cieplnej, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji 

związanych z usługami, z których Pani/Pan korzysta oraz przez czas wynikający z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa 

i uzgodnionych z administratorem danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2021. 716 z 

późn. zm.). 

8. Podanie danych jest wymagane do świadczenia usług energetycznych. 

9. ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 

osoby fizycznej. 

 

IV. Zgoda 

 

1. Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie: 

- w/w numeru telefonu kontaktowego  , 

-  w/w adresu e-mail , 

przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o., 98-300 Wieluń, ul. Ciepłownicza 26., w celu: 

obsługowym, to znaczy na wskazany wyżej adres e - mail lub numer 
telefonu przesyłane będą informacje dotyczące świadczonych 
Pani/Panu usług dostarczania energii cieplnej, 

 TAK  NIE 

przesyłania faktur/rachunków na wskazany wyżej adres poczty 
elektronicznej, 

 TAK  NIE 

przesyłania informacji handlowych na wskazany wyżej adres poczty 
elektronicznej lub numer telefonu, 

 TAK  NIE 

otrzymywania połączeń, na wskazany wyżej numer telefonu lub adres 
e-mail, wykonywanych przy pomocy automatycznych systemów 
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 

 TAK  NIE 

 

Zgodę można w dowolny sposób, w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić wysyłając wniosek w formie 

papierowej na adres Administratora Danych Osobowych, elektronicznie na adres e-mail: 

sekretariat@ec.wielun.pl, telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Wycofanie zgody jest wolne od 

opłat. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem. 

 

…………….………………………………………… 

Data i podpis osoby, której dane dotyczą 


