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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną 

 

ZMIANA ADRESU E-MAIL DO WYSYŁANIA E-FAKTUR  
(FAKTUR, FAKTUR KORYGUJĄCYCH, DUPLIKATÓW FAKTUR, NOT KSIĘGOWYCH  

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ) 

 
Dane klienta 

Imię i Nazwisko lub Nazwa Odbiorcy: 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Adres: 

………………………………………… 

………………………………………… 

PESEL………………………………… 

NIP……………………………………. 

Tel…………………………………….. 

Numer Odbiorcy……………, Umowa z dnia ………………….nr: ………………………… 

Działając ❑ w imieniu i na rzecz Odbiorcy / ❑ w imieniu własnym *): 

(*) należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 

1. Proszę o zmianę adresu e-mail do przesyłania faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur 

i not księgowych w formie elektronicznej (zwanych dalej „e-fakturami”)  

na aktualny adres podany poniżej:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję Regulamin wystawiania i przesyłania faktur 

drogą elektroniczną, obowiązujący w ECO Kutno Sp. z o.o. i przyjmuję go do stosowania  

i zobowiązuję się go przestrzegać.  

 

3. Oświadczam, że jestem posiadaczem ww. adresu e-mail. W razie zmiany adresu e-mail 

zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym ECO Kutno Sp. z o.o. zgodnie  

z Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną, obowiązujący  

w ECO Kutno Sp. z o.o. 

 

4. Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora  

(ECO Kutno Sp. z o.o.) moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji 

czynności określonych w pkt 1. powyżej.  

 

Miejscowość ……………………….. 

 

Data…………………………………. 

 

Podpis Odbiorcy/osoby uprawnionej do reprezentowania Odbiorcy: ………………….... 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.  

Poniżej szczegółowe informacje z tym związane. 

1. ECO Kutno Sp. z o.o. (ul. Oporowska 10A, 99-300 Kutno, KRS 00000187742,  

NIP 7750000835) jest Administratorem Państwa danych osobowych. Można się  

z nami skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby,  

e-mail: ecokutno@ecosa.pl lub telefoniczne: 24 2433059.  

Więcej informacji o nas znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.ecosa.pl/  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:  

e-mail: iod@ecosa.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1. 

3. Państwa dane przetwarzamy w celu: przesyłania i wystawiania faktur drogą elektroniczną, 

na podstawie Państwa zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1). 

4. Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

podmiotom sprawującym uprawnienia właścicielskie nad ADO, podmiotom z Grupy 

Kapitałowej ECO, podmiotom współpracującym z nami w świadczeniu usług, 

prowadzącym działalność płatniczą, nabywającym wierzytelności, biurom informacji 

gospodarczej, kancelariom prawnym, firmom księgowym, firmom informatycznym. 

5. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

6. Państwa dane pozyskane w celu przesyłania i wystawiania faktur drogą elektroniczną 

przechowujemy do czasu cofnięcia zgody. 

7. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem przesyłania i wystawiania faktur drogą 

elektroniczną.  

8. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

9. W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  

10. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

11. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne  

i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane 
dalej: RODO. 
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