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MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ 
Spółka z o.o. 

                      Kędzierzyn-Koźle     Tel. 77 483 34 85 
                        ul. Stalmacha 18      Fax. 77 483 35 56 
               http//www.mzec-kk.pl     e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl  

Załącznik nr 3 
do Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur  

drogą elektroniczną przez MZEC sp. z o.o. 

 

Wycofanie zgody na wystawianie i przesyłanie faktur  
w formie elektronicznej przez MZEC sp. z o.o. (e-faktura) 

 
 

Dane identyfikujące Klienta: 

1. Pełna nazwa/imię i nazwisko: 

 

 

2. Adres siedziby / zamieszkania Klienta: 
 

 

3. NIP/PESEL: 
 

4. Nr telefonu: 
   

5. Numer Klienta (należy wpisać KOD Nabywcy z faktury): 
 

6. Numer umowy (należy wpisać numer umowy z bieżącej faktury): 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że: 

1. wycofuję zgodę na wystawianie i przesyłanie e-faktur, 

2. działam w imieniu własnym*/ działam w imieniu i na rzecz Klienta*, 

3. przyjmuję do wiadomości, że od kolejnego okresu rozliczeniowego licząc od dnia otrzymania 

przez MZEC sp. z o.o. wycofania zgody na wystawianie i przesyłanie e-faktur, będę otrzymywał 

faktury w formie papierowej. 

 

 

   

              Data                czytelny podpis 

                          
* niepotrzebne skreślić  
 
 

Obowiązek informacyjny: 
Stosownie do art. 13 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej   

Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) (w skrócie MZEC Sp. z o.o.) przy ul. Pawła Stalmacha 

18, NIP 7491778645 tel. 77/4833485, e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl; 

2. Informujemy, że MZEC Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w sprawie danych osobowych 

można kontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mzec-kk.pl lub osobiście, 

pod wskazanym wyżej adresem; 

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną (art. 6 

ust. 1 lit a RODO) oraz realizacją związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

danych; 

4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pana/Pani dane osobowe możemy 

przekazać podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia, m.in. firmom informatycznym, 

kancelariom prawnym, oraz podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego 

zostały zebrane, oraz po jego upływie na zasadach określonych przepisami prawa, tj. w celach 

rachunkowości i ze względów podatkowych, a także w celach roszczeniowych/reklamacyjnych i obrony 

praw Administratora danych; 

6. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne  

do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

7. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych  

oraz otrzymywania ich kopii; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, 

że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 
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