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Szanowni Państwo, 

Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą systemu informatycznego zmieniła się forma wystawiania 

dokumentów płatniczych. Od 01.01.2019 r. dokumenty te są wystawiane w formie comiesięcznej faktury VAT, która następnie dostarczana jest do 

skrzynki pocztowej.  

Chcąc pozostać odpowiedzialnym za środowisko naturalne, jak również dbając o Państwa wygodę, już wkrótce uruchomimy nowe formy 

dostarczania dokumentów – poprzez pocztę e-mail lub za pomocą elektronicznego biura obsługi klienta pod adresem ebok.tkk.net.pl.  

Aby skorzystać z tej formy prosimy o wypełnienie i odesłanie lub dostarczenie do Biura Obsługi Klienta poniższego formularza. 

Jednocześnie informujemy, że brak zgody na elektroniczną formę przesyłania faktur będzie skutkował naliczeniem opłaty w wysokości 3 zł brutto 

miesięcznie począwszy od 1.04.2019. 

ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  
 

…………………………………………………………………………………………………..……….. 

(imię i nazwisko/nazwa) 

 

…………………………………………………………………………………………………..……….. 

(adres zamieszkania/siedziby)     

 

PESEL/NIP-REGON* ………………………………… nr tel. …………………………….…………….. 

*niepotrzebne skreślić 

 
1. Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Telewizję Kablową Koszalin Sp. z o.o. faktur, korekt faktur w formie elektronicznej zgodnie z 

art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r.,Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) na warunkach wskazanych w 

obowiązującym w Spółce Regulaminie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Telewizję Kablową Koszalin Sp. z o.o. 

2. Faktury elektroniczne będą dostarczane za pomocą: 

 ADRES EMAIL                               

prosimy wypełnić czytelnie literami drukowanymi, każdy znak w osobnym polu  

 EBOK – elektroniczne biuro obsługi klienta dostępne pod adresem ebok.tkk.net.pl 

*Prosimy zaznaczyć znakiem X wybraną opcję. Dane logowania do EBOK otrzymać można w Biurze Obsługi Klienta w Koszalinie przy ul. Kotarbińskiego 3. 

3. Akceptuję zapisy Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Telewizję Kablową Koszalin Sp. z o.o. 

 

……………………………………..    ……………………………… 

(data)     (czytelny podpis Klienta) 

 

 
1. Zgodnie z art.13 rozporządzenia 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, zwanego w dalszej części RODO 

informujemy, że: 

 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-352) przy ul. Kotarbińskiego 3 

(adres e-mail: sekretariat@tkk.net.pl; nr telefonu: 94-720-23-00); 
2) W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych - iod@tkk.net.pl;  

3) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania niniejszej umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez okres niezbędny do 

ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń związanych z niniejszą umową; 
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym 

momencie; 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.  

 

 

……………………………………..    ……………………………… 

(data)     (czytelny podpis Klienta) 
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Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Telewizję Kablową Koszalin Sp. z o.o. 
 

1. Akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej składa Abonent w Biurze Obsługi Klienta Spółki osobiście lub przez osobę upoważnioną lub 

wysyłając skan podpisanego dokumentu na adres email: zgody@tkk.net.pl. 

2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi e-faktura określa data złożenia oświadczenia. 

3. Spółka zobowiązuje się każdorazowo przesłać fakturę, fakturę korygującą i duplikat faktury pocztą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail. 

4. Faktury za usługi świadczone przez Telewizję Kablową Koszalin Sp. z o.o. będą wysyłane z adresu ebok@tkk.net.pl. Abonent powinien zadbać o możliwość 

prawidłowego odbierania wiadomości z tego adresu np. przez odpowiednia konfigurację filtrów antyspamowych na własnym koncie e-mail.   

5. Faktura w formie elektronicznej zawiera takie same dane jak faktura w formie papierowej. 

6. Zmianę adresu e-mail lub cofnięcie zgody na przesyłanie faktur droga elektroniczną,  Abonent zgłasza Spółce w formie elektronicznej – pocztą e-mail na 

adres ebok@tkk.net.pl lub pisemnej w Biurze Obsługi Klienta. 
7. W terminie do 7 dni od dnia, w którym Abonent cofnął zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, Spółka będzie wystawiać faktury w formie 

papierowej i wysyłać je na adres korespondencyjny Abonenta.  

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Abonenta oraz za ich skutki, a w szczególności za: 

 podanie przez Abonenta błędnego adresu e-mail; 

 brak zdolności skrzynki elektronicznej do odbierania poczty (np. z powodu przepełnienia, wyłączenia, itd.); 

 niedostarczenie w terminie lub usunięcie wiadomości od Spółki przez serwer pocztowy Abonenta np. na skutek zakwalifikowania jej jako spam; 

 brak powiadomienia Spółki o zmianie adresu e-mail. 

9. Udostępniony Spółce adres e-mail służy wyłącznie do przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

Adres ten nie będzie przekazywany osobom trzecim. 
10. Brak zgody na przesyłanie faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej będzie skutkował naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 3,00 zł brutto 

miesięcznie począwszy od dnia 1.04.2019. 
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