
 

ZGODA NA WYSTAWIANIE I DORĘCZANIE 
DOKUMENTÓW W POSTACI ELEKTRONICZNEJ  
oraz 
WNIOSEK O UTWORZENIE KONTA DOSTĘPOWEGO 

UŻYTKOWNIKA PORTALU KLIENTA 
 

 
 Działając jako uprawniony reprezentant/ pełnomocnik, w imieniu i na rzecz zwanej/-ego dalej jako „Klient”: 
 
Pełna nazwa firmy 
  

 

NIP firmy 
  

 
  

niniejszym:  
 
wyrażam zgodę                       nie wyrażam zgody     
 
na wystawianie przez PKO Leasing S.A. faktur lub innych dokumentów księgowych w postacielektronicznej, zgodnie m.in. (w odniesieniu 
do faktur)z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późń. zm.). Zgoda dotyczy 
wszystkich umów zawartych przez Klienta z PKO Leasing S.A.  
 
WAŻNE! 
Faktury lub inne dokumenty w postaci elektronicznej będą udostępniane wyłącznie w Portalu Klienta, pod warunkiem założenia konta 
dostępowego, zgodnie z poniższym wnioskiem. Umieszczenie dokumentu w Portalu Klienta potwierdzone zostanie przesłaniem stosownego 
powiadomienia, nie zawierającego jednak samego dokumentu. 

 
Adres e-mail do wysyłania powidomienia o wystawieniu faktur lub innych dokumentów księgowych w postaci elektronicznej: 
 
 

 

 

Wobec powyższego, działając w imieniu i na rzecz Klienta, niniejszym wnoszę o utworzenie dla Klienta konta dostępowego w Portalu 
Klienta. 
Oświadczam, że zapoznałem się z udostępnionym mi przed podpisaniem niniejszego wniosku „Regulaminem korzystania z Portalu Klienta oraz 
udostępniania przez PKO Leasing S.A. dokumentów w postacielektronicznej” – zwanym dalej „Regulaminem” oraz akceptuję jego 
postanowienia. 
 
W ramach składanego wniosku wnoszę o przyznanie dostępu do Portalu Klienta w pełnym zakresie jego funkcjonalności dla następującego 
użytkownika o statusie Administratora: 
 
Imię  

  
Nazwisko  

  
PESEL  

 
 
 
 

 
E-mail  

  
Telefon komórkowy  

 
Potwierdzam jednocześnie, że wskazany przez mnie Administrator umocowany będzie do działania w imieniu i na rzecz Klienta w każdym 
zakresie wynikającym z aktualnie dostępnych funkcjonalności Portalu Klienta, w tym w szczególności dotyczących dokonywania i odbierania 
Doręczeń, otrzymywania Powiadomień, zarządzania Zgodami, akceptowania ewentualnych kolejnych wersji Regulaminu, czy też 
przypisywania kolejnych Użytkowników. – zgodnie ze znaczeniem tych pojęć nadanym im w treści Regulaminu. 
 
Jednocześnie potwierdzam, że wskazany powyżej użytkownik wyraził zgodę na przekazanie jego danych do PKO Leasing S.A. w celu ich wykorzystania do 
utworzeniu konta dostępowego, w tym do kontaktu telefonicznego. 
 

Wobec udostępnienia przez mnie PKO Leasing S.A. w treści niniejszego wniosku danych osobowych osób upoważnionych do dostępu do konta w Portalu Klienta 
jako użytkowników, zobowiązuję się do poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im załączonej klauzuli informacyjnej sporządzonej przez PKO Leasing S.A.: 
a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych PKO Leasing S.A., 
b) o tym, że PKO Leasing S.A. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 
c) o tym, że jestem źródłem, od którego PKO Leasing S.A. pozyskała ich dane. 
Dodatkowo, na żądanie Spółki, zobowiązuję się do dostarczenia Spółce potwierdzenia przekazania ww. informacji. 
Użytkownik zostanie powiadomiony o utworzeniu konta dostępowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wyżej wskazany adres. W wiadomości e-mail 
znajdować się będzie link do strony pierwszego logowania. Portal Klienta wymusi ustawienie hasła w trakcie pierwszego logowania. Operacja wymagać będzie 
wykorzystania jednorazowego kodu przesłanego na ww. numer telefonu komórkowego za pośrednictwem wiadomości SMS. Wiadomość zostanie przesłana do 
Użytkownika w trakcie pierwszego logowania. 
 

   
Miejscowość, data  Imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz pieczęć firmy 

 

 

 


