
TOM MEDIA Sp. z o.o. 
ul. Legionów Polskich 129 
41-310 Dąbrowa Górnicza 

 

tel.: 32 765 00 50, 32 444 50 00;  bok@tvtom.pl ; www.tom-media.pl ;         /tommedia.tv 
Biuro czynne: poniedziałek-czwartek : 12:00-18:00 ; piątek : 10:00 – 13:00 

NIP: 6292465423, REGON: 243069532, KRS: 0000435008 

Wniosek o uzyskanie dostępu do serwisu BOK 

www.tom-media.pl / bok.tvtom.pl 

 

Numer ewidencyjny:  

Imię i nazwisko :  

PESEL :  

Numer dowodu osobistego :  

Adres zamieszkania :  

Adres korespondencyjny :  

Miejsce świadczenia Usług : 

Telefon kontaktowy :  

e-mail : 

 

 

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości i akceptuję Regulamin dostępu do internetowego serwisu BOK oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji działania systemu eBOK ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych 
Osobowych ; tekst jednolity : Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 ze zm). 

 

…………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

 

 

Data wydania loginu i hasła do serwisu BOK 

 

Bieżąca data 

Podpis Pracownika 

 

 

mailto:bok@tvtom.pl


TOM MEDIA Sp. z o.o. 
ul. Legionów Polskich 129 
41-310 Dąbrowa Górnicza 

 

tel.: 32 765 00 50, 32 444 50 00;  bok@tvtom.pl ; www.tom-media.pl ;         /tommedia.tv 
Biuro czynne: poniedziałek-czwartek : 12:00-18:00 ; piątek : 10:00 – 13:00 

NIP: 6292465423, REGON: 243069532, KRS: 0000435008 

Zgoda na fakturę elektroniczną 
Numer ewidencyjny: 

Imię i nazwisko :  

PESEL  

Numer dowodu osobistego :  

Adres zamieszkania :  

Adres korespondencyjny :  

Miejsce świadczenia Usług :  

Telefon kontaktowy : 

OŚWIADCZENIE 

O akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 

Działając na podstawie przepisów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, w szczególności Ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. 

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, oświadczam że: 

1. Akceptuję przesyłanie oraz otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (w formacie PDF)  

od TOM MEDIA Sp. z o.o 

Informację o wystawieniu Faktury w formie elektronicznej będę przyjmował/a pod adresem e-mail. 

(Adres e-mail posłuży również do autoryzacji): 

e-mail  
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE – NAJLEPIEJ DRUKOWANYMI LITERAMI 

2. Faktura VAT, dostępna będzie w BOK na www.tom-media.pl ; bok.tvtom.pl 

3. Faktury korygujące będą wystawiane w formie papierowej co najmniej dopóki nie otrzymamy certyfikatów 

umożliwiających składanie podpisów – potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Gotowość do przyjmowania 

faktur korygujących drogą elektroniczną zostanie potwierdzona oddzielnym porozumieniem. 

4. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie dokumentów, o 

których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego dokumentu, w formie elektronicznej (w szczególności w przypadku cofnięcia 

niniejszej akceptacji) wówczas dokument ten powinien zostać przesłany w formie papierowej. 

5. Niniejszą zgodę należy dostarczyć lub przesłać listem na adres: 
TOM MEDIA SP. Z O.O. 
UL. Legionów Polskich 129 
41-310 Dąbrowa Górnicza 

………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

mailto:bok@tvtom.pl

