
 

  
Oświadczenie o akceptacji wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną 

 
 Nr Nabywcy (Odbiorcy): 

       

 
 Nazwa Nabywcy (Odbiorcy): 

 

 
 Adres Nabywcy (Odbiorcy): 

 

 
 NIP/REGON/KRS Nabywcy (Odbiorcy)1: 

 

 
 PESEL Nabywcy (Odbiorcy)2: 

           

 
 Telefon: 

 

 
 Adres e-mail (wypełnić wielkimi,  
drukowanymi literami): 

 

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej zgodnie z ustawą  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2018r.,poz. 2174 z póżn. zm.)  
na podany wyżej adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wiadomości tekstowych (sms) dotyczących 
faktur i informacji o upływie terminu zapłaty faktury na numer telefonu komórkowego.   

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję „Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej przez 
Celsium Sp. z o.o.”  

Akceptuję postanowienia wymienionego wyżej Regulaminu, w szczególności, że rezygnuję  
z otrzymywania faktur w formie papierowej oraz, że dniem dostarczenia faktury, będzie dzień wysłania 
e-faktury na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej. 

Zostałem poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych jest Celsium Sp. z o.o. z 
siedzibą w Skarżysku Kamiennej, przy ul. 11 Listopada 7. Podanie powyższych danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi związanej przez Celsium. Szczegółowe informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie oraz na stronie 
internetowej www.celsium.pl w Polityce Prywatności. 

Oświadczenie w wersji papierowej należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby Celsium Sp. z o.o. 
w Skarżysku-Kamiennej, ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub w wersji zeskanowanego 
dokumentu przesłać na adres e-mail: celsium@celsium.pl 
 
Rezygnacja z usługi „eFaktura” jest równoznaczna z wycofaniem akceptacji na wystawianie  
i udostępnianie do wglądu faktur i korekt faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji jest 
możliwe poprzez złożenie przez Odbiorcę pisemnego oświadczenia dostarczonego lub przesłanego na 
adres Celsium Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ze skutkiem począwszy od faktury  
za miesiąc, w którym został dostarczony do Celsium Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej prawidłowo 
wypełniony przez Odbiorcę formularz „Oświadczenia o rezygnacji”.  
 

 
Data, pieczęć, czytelny podpis Nabywcy (Odbiorcy) 

                             

 

1 Dotyczy Odbiorców ciepła, prowadzących działalność gospodarczą  
2 Dotyczy Odbiorców ciepła, nie prowadzących działalności gospodarczej   

http://www.celsium.pl/

