.........................................................................
(imię nazwisko abonenta)

…........................,...................
(miejscowość)
(data)

........................................................................
.........................................................................
(adres )

Oświadczenia Abonenta :

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych w publicznie dostępnym spisie
abonentów*** (książce teleadresowej), wydawanym w formie książkowej lub elektronicznej, w tym na
przekazywanie tych danych do podmiotu, o którym mowa w art. 67 ustawy prawo telekomunikacyjne.
Oświadczenie dotyczy wyłącznie przydzielonego numeru telefonu w ramach zawartej umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych. Dane zawarte w spisie abonentów mogą być wykorzystane w celach
rozpowszechniania informacji handlowych, w tym marketingowych, przez osoby korzystające ze spisu.

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych w publicznie dostępnym spisie
abonentów*** (książce teleadresowej), udostępnianym za pośrednictwem służb informacyjnych, w tym na
przekazywanie tych danych do podmiotu, o którym mowa w art. 67 ustawy prawo telekomunikacyjne.
Oświadczenie dotyczy wyłącznie przydzielonego numeru telefonu w ramach zawartej umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych.

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu
usług telekomunikacyjnych. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych.

4. Zmiana powyższych oświadczeń (1-3) możliwa jest w każdej chwili, wymaga pisemnej formy i jest bezpłatna.
5. Zostałem poinformowany/a o możliwości obciążenia mnie finansową karą umowną, przez Operatora
obecnie świadczącego mi usługi telekomunikacyjne, za wcześniejsze rozwiązanie umowy - w
przypadku gdy obecna umowa została zawarta na czas określony, który nie został zakończony do chwili
złożenia niniejszego oświadczenia.

6. Zostałem poinformowany/a o konieczności indywidualnego rozwiązania przeze mnie pozostałych umów
wiążących mnie z dotychczasowym Operatorem (szczególnie umowy na usługę dostępu do Internetu,
umowy na usługi TV oraz inne usługi telefoniczne).
Zapis ma zastosowanie w przypadku, kiedy zamawiający usługę Przeniesienia Numeru związany jest z
dotychczasowym Operatorem umową Pakietową, lub osobnymi umowami na pozostałe usługi
telekomunikacyjne oraz multimedialne, z których Zamawiający chce zrezygnować.
ABONENT
....................

***) Zgodnie z art. 67, z zachowaniem postanowień art. 169 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), zgoda dotyczy następujących danych: numeru telefonu Abonenta, imię i nazwisko
Abonenta oraz miejscowość i nazwa ulicy miejsca stałego zameldowania Abonenta.

