OŚWIADCZENIA ORAZ WNIOSKI ABONENTA

Numer Identyfikacyjny Abonenta: ___________________
1.

Abonent oświadcza, iż przed zawarciem Umowy otrzymał, zapoznał się oraz zaakceptował wzorzec:







Umowy;
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych;
Cennika usług telekomunikacyjnych;
Regulaminu Promocji;
Instrukcji postępowania ze sprzętem w razie wyładowań atmosferycznych;
Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych

- dotyczących usług świadczonych przez Operatora.
2.

Abonent  wyraża zgodę /  nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych transmisyjnych w celach
prezentacji produktów i Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak
odbiornik telewizyjny, telefon, komputer oraz za pośrednictwem korespondencji pocztowej. Zasady przetwarzania tych danych
zawarte są w dokumencie Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych.

3.

Abonent  wyraża zgodę /  nie wyraża zgody na otrzymywanie od Operatora informacji handlowych drogą elektroniczną oraz
oświadcza iż został poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób.

4.

Abonent  wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną:



na podany przy zawieraniu Umowy adres e-mail,
za pośrednictwem Panelu klienta,

oraz oświadcza iż został poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób.
5.

Zgodnie z treścią art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, Abonent oświadcza, że
 wyraża zgodę /  nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych Abonenta w zakresie, numeru NIP, oraz numeru/ów
telefonu/ów kontaktowych w celach realizacji Umowy. Zasady przetwarzania tych danych zawarte są w dokumencie Informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych.

6.

Abonent wnosi o dostarczanie mu każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia
usług, a także każdej proponowanej zmiany w Cenniku oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy:



drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej,
za pośrednictwem Panelu klienta,

chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie, oraz iż
został poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób.
7.

Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na potwierdzanie przyjęcia składanych przeze niego reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na
reklamacje przez Dostawcę usług:



drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej,
za pośrednictwem Panelu klienta.

8.

 Abonent wnosi o wykonanie Instalacji i Aktywacji Usług oraz rozpoczęcie świadczenia mu Usług przed upływem
czternastodniowego terminu do odstąpienia przeze niego od Umowy zawartej poza lokalem Operatora / na odległość.

9.

Abonent oświadcza, że  został /  nie został poinstruowany przez Przedstawiciela Operatora o sposobach postępowania z
udostępnionym mu przez Operatora Sprzętem w razie wyładowań atmosferycznych, a w szczególności, iż w związku z treścią
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych został poinformowany o obowiązku odłączenia Urządzeń i Sprzętu od zasilania
energetycznego podczas wyładowań atmosferycznych oraz o konsekwencjach niedopełnienia tego obowiązku, w tym ewentualnej
konieczności zwrotu kosztów naprawy lub wartości uszkodzonego Sprzętu.

…………………………….…………………….
Data i podpis Abonenta
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