
Oświadczenia Abonenta

Wnioskuję o dostarczanie przez Dostawcę Usług treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w

Regulaminie, Cenniku oraz  zmian Oferty programowej, danych Dostawcy Usług, jak również  kontaktowanie się  ze  mną w

ramach procedur reklamacyjnych, w tym w szczególności przesłania odpowiedzi na reklamację, na podany w Umowie adres

poczty elektronicznej. � tak � nie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Rachunków/faktur VAT za świadczone przez Dostawcę Usług usługi telekomunikacyjne drogą

elektroniczną na wskazany w umowie adres mail. � tak � nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę Usług moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług

podmiotów współpracujących z Dostawcą Usług i przesyłanie dotyczących ich informacji handlowych środkami komunikacji

elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej. � tak � nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dostawcę Usług w celach informacyjnych o produktach i

usługach świadczonych przez Dostawcę Usług, które nie dotyczą świadczonych w ramach Umowy Usług. � tak 

� nie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji o charakterze handlowym, opisanej w wyżej wymienionych punktach, na

podany wyżej adres poczty elektronicznej / numer telefonu. � tak � nie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń, na podany w umowie numer telefonu, wykonywanych przy pomocy automatycznych

systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.  � tak   � nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę Usług, dla celów związanych ze świadczoną Usługą (a w szczególności dla

celów związanych z realizacją obowiązków informacyjnych przez Dostawcę Usług), wskazanych w Umowie abonenckiej moich

danych osobowych - numeru telefonu kontaktowego, numeru rachunku bankowego lub karty płatniczej. � tak � nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę Usług – przez okres obowiązywania Umowy, dla celów marketingu usług

telekomunikacyjnych – dotyczących mnie danych transmisyjnych (przez które należy rozumieć dane przetwarzane dla celów

przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych i naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne). � tak

� nie

Domagam się rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy liczonego od dnia

zawarcia Umowy (umowa zawarta poza lokalem Dostawcy Usług lub na odległość).

� tak � nie

Oświadczam, iż przed zawarciem Umowy otrzymałem i zapoznałem się z treścią Umowy, Regulaminu, Cennika (Regulaminu

i Cennika Promocji,  jeżeli umowa zawierana jest  na warunkach promocyjnych), a także Informację konsumencką wraz z

wzorem formularza odstąpienia od Umowy. 

Jednocześnie  oświadczam,  iż  mam świadomość oraz  akceptuję  wszystkie  opłaty jakie  będę musiał  ponieść  w związku z

zawarciem umowy. 
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