Zamówienie

Tarnów, dn. ....................

[Usługa Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej]
Dane osoby zamawiającej usługę:
Imię
Nazwisko
PESEL
Nr dowodu
Dane
meldunkowe

Lokalizacja
usługi

Telefon
E-mail

Zamawiam wykonanie prac związanych z realizacją przyłącza do sieci Cyfrowej Telefonii
Stacjonarnej w taryfie (zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią opcję):

□ MINI

□ STANDARD

□ 1 NR.TELEFONU

□ 2 NR.TELEFONU

□ PREMIUM

Uzgodniony termin montażu u Klienta : dnia ...................... o godzinie ………..................
Uwagi:..........................................................................................................................
Oświadczam, że posiadam prawo lub odpowiednie upoważnienie do dysponowania nieruchomością w której
zlecam wykonanie niniejszej usługi. Zobowiązuję się do uiszczenia opłat instalacyjnych wynikających
z realizacji niniejszego zamówienia oraz podpisania Umowy Abonenckiej w ciągu siedmiu dni roboczych od
daty uruchomienia usługi. Operator nie wykonuje usługi układania okablowania wewnątrz lokalu Klienta.

……………………………………………….
Podpis osoby przyjmującej zamówienie
RWD PROSPECT Sp. z o. o.

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

..................................................
Czytelny podpis zamawiającego
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

Szanowni Państwo
RWD Prospect Sp. z o.o. (RWD) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
RWD zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych tzn. w szczególności umożliwia Państwu dostęp do własnych danych
osobowych i ich poprawianie.
Dane osobowe są przetwarzane przez RWD w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także
sprzedaży produktów i usług oraz na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych, jak również
dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez RWD samodzielnie lub we współpracy
z innymi podmiotami.
Dane osobowe mogą być udostępniane współpracującym podmiotom oraz uprawnionym organom.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy
kierować na adres:
RWD Prospect Sp. z o.o.
ul. Klikowska 50, 33-100 Tarnów
z dopiskiem „Dane Osobowe”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych∗ pozyskanych przy składaniu zamówienia
oraz przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jak również w trakcie jej
obowiązywania, w celach określonych powyżej. Oświadczenie jest niezależne od czasu
obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na otrzymywanie informacji, w szczególności o nowych
ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu automatycznych
systemów wywołujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

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

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

∗

Przez dane dodatkowe należy rozumieć dane, o których mowa w art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171,
poz. 1800 z późn. zm.), a w szczególności: numer identyfikacji podatkowej NIP, numer konta bankowego lub karty płatniczej, adres korespondencyjny,
jeżeli jest on inny niż adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych.
** Niepotrzebne skreślić
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