Tarnów, dn. ....................

Wniosek
o przeniesienie numeru/ów abonenta do sieci RWD Prospect Sp. z o.o.
Dane firmy zamawiającej usługę:
Nazwa firmy

Zamawiający
KRS
NIP
REGON
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Kod
Telefon
E-mail

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 438) wnoszę o
potwierdzenie możliwości zawarcia z RWD Prospect Sp. z o.o. Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z
przeniesieniem przydzielonego(-nych) numeru(-ów) telefonu(-ów). Wniosek dotyczy niżej wymienionego(-ych)
numeru(-ów) użytkowanego(-ych) dotychczas w sieci operatora ……………………………………………..
- numer telefonu
- numer telefonu
Równocześnie proszę poinformować mnie o rozpoczęciu świadczenia usługi CTS w podany sposób:
telefonicznie
za pomocą komunikatu tekstowego (sms)
za pośrednictwem poczty elektronicznej

…………………………………………………….
Podpis osoby przyjmującej wniosek

RWD PROSPECT Sp. z o. o.

..................................................
Data i podpis Klienta

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

33-100 TARNÓW ul. Klikowska 50

KRS 0000083436 Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia ING Bank Śląski O/Tarnów 04 1050 1562 1000 0012 0007 3615
tel / fax 0-14-688 90 00; 014-655 9000 www.prospect.pl e-mail: office@prospect.pl NIP 873-00-05-965 Kapitał zakładowy 200.000 zł

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji procesu przeniesienia numerów (Dz. U.
Nr 101/02 poz.926 z późn. zmianami).
Wyrażam/nie wyrażam* dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
w tym ich udostępnianie, w celach marketingu bezpośredniego produktów/usług RWD Prospect Sp. z o.o. zgodnie z art.
23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z dnia 29 października 1997r.). Oświadczam,
że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach
marketingowych RWD Prospect Sp. z o.o. stosownie do art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie oświadczam, że zawarte w niniejszym wniosku dane są prawdziwe.

…………………………………………………….
Podpis osoby przyjmującej oświadczenie

..................................................
Data i podpis Klienta

*) niepotrzebne skreślić
RWD PROSPECT Sp. z o. o.

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

33-100 TARNÓW ul. Klikowska 50

KRS 0000083436 Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia ING Bank Śląski O/Tarnów 04 1050 1562 1000 0012 0007 3615
tel / fax 0-14-688 90 00; 014-655 9000 www.prospect.pl e-mail: office@prospect.pl NIP 873-00-05-965 Kapitał zakładowy 200.000 zł

