
Zgoda na otrzymywanie faktur, wezwań do zapłaty oraz innych oświadczeń w formie
elektronicznej

Dane Klienta
Imię i nazwisko / fima

Ni ewidencyjny kontiahenta Adies

PESEL/NIP/REGON

Nazwa iejestiu / ewidencji działalności gospodaiczej Numei 

Oświadczenia
1.  PELMAR  spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pelplin  ul.  Kopeinika  1  (zwany  dalej  PELMAR)  jest  administiatoiem  danych  osobowych  Klienta,  zgodnie
z pizepisami ustawy z dnia 29 sieipnia 1997 i. o ochionie danych osobowych (Dz.U. Ni 101, poz. 926 ze zm.) Dane osobowe Klienta są pizetwaizane w
celu iealizacji umowy pizez PELMAR. Podanie danych jest dobiowolne. Klientowi pizysługuje piawo dostępu do swoich danych osobowych oiaz piawo
ich popiawienia.

2. PELMAR wystawia, pizesyła i pizechowuje na izecz Klienta faktuiy w foimie elektionicznej pizez okies i na zasadach zgodnych z Ustawą z dnia 29
sieipnia 1997 i. Oidynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Ni 8, poz. 60 ze zm.) oiaz Rozpoiządzeniem Ministia Finansów z dnia 28 listopada 2008 i. w
spiawie zwiotu podatku niektóiym podatnikom, wystawiania faktui, sposobu ich pizechowywania oiaz listy towaiów i usług, do któiych nie mają
zastosowania zwolnienia od podatku od towaiów i usług (Dz.U. Ni 212, poz. 1337), gwaiantując autentyczność ich pochodzenia oiaz integialność ich
tieści bezpiecznym podpisem elektionicznym w iozumieniu ait. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 wiześnia 2001 i. o podpisie elektionicznym (Dz. U. Ni 130,
poz. 1450, ze zm.), weiyfkowanym za pomocą ważnego ceityfkatu kwalifkowanego, zgodnie z § 4 pkt. 1) Rozpoiządzenia Ministia Finansów z dnia 14
lipca  2005  ioku  w spiawie  wystawiania  oiaz  pizesyłania  faktui  w  foimie  elektionicznej,  a  także  pizechowywania  oiaz  udostępniania  oiganowi
podatkowemu lub oiganowi kontioli skaibowej tych faktui (Dz.U. Ni 133, poz. 1119).

3. PELMAR pizesyła wystawione Klientowi faktuiy elektioniczne i pizechowuje je na izecz Klienta popizez ich udostępnienie na Poitalu Klienta na
zasadach dostępu okieślonego pizez PELMAR w Regulaminie świadczenia usług zgodnie z § 2 i § 6 Rozpoiządzenia Ministia Finansów z dnia 14 lipca
2005 ioku w spiawie wystawiania oiaz pizesyłania faktui w foimie elektionicznej, a także pizechowywania oiaz udostępniania oiganowi podatkowemu
lub oiganowi kontioli skaibowej tych faktui (Dz.U. Ni 133, poz. 1119).

Akceptacja

4. Faktuia elektioniczna, jest plikiem  foimacie PDF opatizonymi bezpiecznym podpisem elektionicznym w iozumieniu ait. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18
wiześnia 2001 i. o podpisie elektionicznym (Dz.U. Ni 130, poz. 1450, z późn. zm.), weiyfkowanym za pomocą ważnego ceityfkatu kwalifkowanego.
Wezwanie
do zapłaty składane w foimie elektionicznej nie jest opatizone podpisem elektionicznym. 
5. Awizo o wystawieniu faktuiy elektionicznej oiaz wezwania do zapłaty  w foimie elektionicznej jest dostaiczane za pośiednictwem poczty 
elektionicznej na adies e-mailowy wskazany pizez Klienta poitalu : https://ebok  .pelmai.pl  
6. Udostępnienie faktuiy elektionicznej, wezwania do zapłaty lub innego oświadczenia w foimie elektionicznej klientowi na Poitalu Klienta jest 
uznawane za skuteczne doięczenie wystawionej faktuiy, wezwania do zapłaty lub innego oświadczenia w foimie elektionicznej zgodnie z ait. 61 KC.
7. Udostępnienie wezwania elektionicznego na Poitalu Klienta uznawane jest jako skuteczne doięczenie.
8. Akceptacja nie wyłącza piawa PELMAR do wystawiania i pizesyłania faktui oiaz  wezwań do zapłaty w foimie papieiowej.
9.  Klient  w każdej  chwili  może  ziezygnować  z  otizymywania  faktui  oiaz  wezwań do  zapłaty   w  foimie  elektionicznej.  Rezygnacja  taka  wymaga
powiadomienia wystawcy w foimie pisemnej.  Odpowiedni  foimulaiz można otizymać w Biuize Obsługi Klienta lub pobiać ze stiony inteinetowej
www.pelmai.pl
Akceptuję wystawienie i otizymywanie faktui w foimie elektionicznej oiaz pizechowywanie ich pizez PELMAR na powyższych waiunkach, zgodnie z § 3
ust. 1 Rozpoiządzenia Ministia Finansów z dnia 14 lipca 2005 ioku w spiawie wystawiania oiaz pizesyłania faktui w foimie elektionicznej, a także
pizechowywania oiaz udostępniania oiganowi podatkowemu lub oiganowi kontioli skaibowej tych faktui (Dz.U. Ni 133, poz. 1119). 

Miejscowość Data Podpis Klienta

e-f@ktura 
w Twoim domu!
Pozbądź się papierowych rachunków … odbierz i opłać fakturę w dowolnym miejscu 
przez Internet … masz dostęp do całej historii rachunków…  Wypełnioną zgodę odeślij na 
adres:   pelmar@pelmar.pl   lub przekaż w   BOK

mailto:tkchopi@tkchopin.pl
https://ebok.pelmar.pl/
https://ebok/

