
Regulamin przesyłania faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt 
 w formie elektronicznej 

1. Podstawą prawną stosowania faktur elektronicznych jest Ustawa o podatku od towarów  
i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022r., poz.931 z późn. zm.). 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Spółce, rozumieć należy: Przedsiębiorstwo 
Energetyczne w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Siedlcach 
przy ul. Starzyńskiego 7. 

3. Spółka przesyłając faktury, duplikaty tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej 
zapewnia autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. 

4. Faktury, duplikaty tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej będą przesyłane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: ebok@pec-siedlce.com.pl na wskazany  
w „Oświadczeniu o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną” adres  
e-mail.(Załącznik Nr 1) 

5. Za dzień doręczenia uważa się dzień dostarczenia faktur, duplikatów tych faktur oraz ich 
korekt w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.  

6. Formatem faktury, duplikatu faktury i korekty faktury jest PDF (Portable Document Format). 
7. Dostarczenie Odbiorcy faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych zastępuje 

przesyłanie faktur w formie papierowej.  
8. Dostarczenie Odbiorcy faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych nie wiąże się z 

dodatkowymi opłatami obciążającymi Odbiorcę.  
9. Odbiorca może odwołać zgodę na otrzymywanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt 

w formie elektronicznej. (Załącznik Nr 2) 
10. Formularz odwołania zgody, o którym mowa pkt. 9 niniejszego Regulaminu po wypełnieniu 

podpisaniu przez Odbiorcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Odbiorcy, należy 
przesłać listem lub osobiście dostarczyć na adres siedziby Spółki. Do Formularza należy 
dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy. 

11.  Spółka informuje, że utrata prawa do otrzymywania faktur, duplikatów tych faktur i ich korekt 
w formie elektronicznej nastąpi nie później, niż do końca dnia roboczego następującego po 
dniu wpływu formularza „Odwołanie zgody…” do Spółki.  

12. Zgoda na otrzymywanie faktur, duplikatów tych faktur i ich korekt w formie elektronicznej nie 
oznacza wyłączenia prawa Spółki do wystawiania i przesyłania ich w formie papierowej.  

13. Spółka informuje, że złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur, 
duplikatów tych faktur i ich korekt w formie elektronicznej jest dobrowolne. 
 
Oświadczenie Odbiorcy: 
 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Przedsiębiorstwo Energetyczne Spółka z o.o. w Siedlcach w celu realizacji niniejszego 
wniosku zgodnie z art.6 ust. 1 lit. 2 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 z 2016r). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.     
 
 


