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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem systemu 

sms oraz faktur drogą elektroniczną 

Dane Klienta: 

Imię i Nazwisko / Nazwa:  …………………………………….…………………………………… 

Adres:     …………………………………….…………………………………… 

NIP:     …………………………………….…………………………………… 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg NIP: 747-17-14-990: 

1. Bezpłatnych wiadomości SMS związanych z informacjami dot. wystawionych faktur.  

 na mój numer telefonu:  ……………………………………………………………… 

Akceptuję Regulamin przesyłania informacji za pośrednictwem systemu sms oraz faktur drogą 

elektroniczną, z treścią którego się zapoznałem/-am.  

 

 

Data ………………………….                                     Podpis klienta ……………………….. 

2. Faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt  w niezaszyfrowanej formie elektronicznej  
 

na mój adres e-mail:   ……………………………………………………………… 

Akceptuję Regulamin przesyłania informacji za pośrednictwem systemu sms oraz faktur drogą 

elektroniczną, z treścią którego się zapoznałem/-am.  

 

 

Data ………………………….                                     Podpis klienta ……………………….. 

 

 

 

Regulamin przesyłania informacji za pośrednictwem systemu sms oraz faktur drogą 

elektroniczną, 

 

1. W razie zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego 

lub telefonicznego powiadomienia Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.            

o nowym numerze bądź adresie e-mail.  

2. Przyjmuję do wiadomości, że Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. nie 

ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu systemu wynikłe z winy operatora telefonii 

komórkowej, za pośrednictwem którego komunikaty SMS będą wysyłane.  

3. Wszelkie treści przesyłane przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail nie będą szyfrowane.  

4. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie treści przekazywane za pośrednictwem komunikatów SMS 

oraz e-mail mają wyłączanie charakter informacyjny i nie wywołują skutków prawnych, dla 



osiągnięcia których przepisy prawa wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,                            

w następstwie czego Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. utraci prawo do 

przesyłania informacji SMS i/lub do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od siódmego dnia 

po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia.  

6. Zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 2 niniejszego oświadczenia w formie 

papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie 

faktur drogą elektroniczną. 

7. Faktury będą wysyłane wyłącznie z adresu Wystawcy : faktury@bpec.pl.  

8. Uruchomienie usługi nastąpi w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia otrzymania 

podpisanego oświadczenia. 

 

 

 

 

Prosimy o uzupełnienie i odesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: faktury@bpec.pl lub 

w formie papierowej pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście do siedziby Spółki przy                          

ul. Ciepłowniczej 11, 49-305 Brzeg.  


