
  

 …………………………. dn. .................. 202… roku   
/ miasto /   

  

…………………………………...........................   
/ imię i nazwisko /   

…………………………………...........................   
/ ulica, nr/   

…………………………………...........................   
/ kod pocztowy, miasto/   
  

Spółka Ciepłowniczo – Energetyczna 

Jaworzno III sp. z o. o.   

43-603 Jaworzno 

Al. Tysiąclecia 7   
  

  

PODANIE  
  

Zwracam się z prośbą o dostęp do   

  

TAK / NIE* - eBOK,   

TAK / NIE * - przesyłanie faktur drogą elektroniczną   

  

 nr kontrahenta………………..………. adres email: ……………………………….   

 nr kontrahenta………………..………. adres email: ……………………………….   

 nr kontrahenta………………..………. adres email: ……………………………….   

 nr kontrahenta………………..………. adres email: ……………………………….   

 nr kontrahenta………………..………. adres email: ……………………………….   

  

  

.......................................................................   

/ Czytelny podpis /   

  
*) niepotrzebne skreślić   
  
Administratorem danych osobowych wskazanych w podaniu jest Spółka Ciepłowniczo – Energetyczna Jaworzno III sp. z o. o..  

Dane przetwarzane są w celu umożliwienia dostępu do systemu eBOK – i / lub przesłania faktur na adres mailowy – w zależności od złożonej 

powyżej dyspozycji. Złożenie podania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz świadczenie usługi 

drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą przetwarzane do 

momentu wycofania zgody, czego można dokonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty e-

mail na adres podany powyżej. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym 

Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne 

lub organizacyjne na podstawie zawartych umów, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.   
Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  

w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Ponadto 

każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.   

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udostępnienia do użytkowania konta w systemie eBOK, lub przesyłania faktur drogą 

elektroniczną. Niepodanie danych uniemożliwi weryfikację wniosku oraz korzystanie z systemu. Żądania, oświadczenia i wszelką 

korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod 

adresem poczty elektronicznej: iodo@sce.jaworzno.pl  


