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20-634 LUBLIN
ul. Tomasza Zana 39A IVp.
NIP: 715-194-84-79 REGON: 520651284 KRS: 0000938123
81 450-30-35 bo@fiber-media.pl www.fiber-media.pl

UMOWA ABONENCKA
Umowa / * Aneks do Umowy - o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Data zawarcia umowy:

2021-01-01

Miejsce zawarcia umowy:

Lublin

Numer umowy:

UT-2021-07-ITT-598

Umowa została zawarta poza lokalem / w lokalu Dostawcy (dalej jako Umowa).
DANE DOSTAWCY USŁUG
Pomiędzy konsorcjum w składzie:
FIBER MEDIA Sp.j. z siedzibą w Lublinie (20-634) przy ul. T. Zana 39A, IVp. wpisanej do rejestru KRS pod numerem
0000938123 oraz rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9615 , NIP: 715-194-84-79, REGON:
520651284, dokumentacja firmy przechowywana w 23-235 Annopol, ul. os. Słoneczne 21 , (zwaną dalej również:
Operatorem lub Operatorem lokalnym)
EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod
numerem KRS: 0000171054, REGON: 634497403, NIP: 7781410391, kapitał zakładowy 37 275 000,- zł reprezentowana
przez pełnomocnika EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod
numerem KRS: 0000377126, REGON: 301664164, NIP: 783-166-63-08, kapitał zakładowy 30.000,- zł
zwanymi dalej również - każdy z osobna: „Partnerem”, a łącznie: „Dostawcą” lub „Konsorcjum”,
DANE ABONENTA
a Abonetem:

YYYYYYYYY
PESEL: 12345678901

XXXXXXXXXXXX
Nr dowodu: ABC 012345

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

123-456-789

E-MAIL: fikcyjny@adres.pl

§1
1. ADRES ABONENTA / MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI
Kod pocztowy

00-000

Poczta:

Adres korespondencyjny jeśli inny niż j.w. :

BBBBBBB

Ulica/miejscowość:

aaaaaaaaaaa

Nr domu:

123

Nr lokalu:

1

............................................................................................................ ...................

2. ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH UMOWĄ / ANEKSEM DO UMOWY
Pakiet INTERNET:

Internet FIBER DYNAMIC 300 Mb/s

Pakiet TELEWIZJI:

Pakiet SMART

Nazwa promocji:
Nazwa promocji:

Promocja START

BRAK

PAKIETY TV PREMIUM, MULTIROOM:
CANAL+ : TAK
HBO : NIE
CANAL+: 12 miesięcy / czas nieokreślony

CINEMAX :

NIE

TV GO! :

NIE

MULTIROOM :

NIE

Liczba dekoderów multiroom: ...............
Pakiet TELEFON STACJONARNY:

Brak telefonu

Numery telefonów: .............................................. ..............................................................................................
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3. SPRZĘT ODDANY ABONENTOWI DO UŻYTKU

Nazwa:
Router + WiFi
GPON ONT

Producent:
MERCUSYS
EVIO

Numer seryjny:
S/N:
S/N:

Adres MAC:
00:11:22:33:44:55
c0:25:2f:27:ff:ff

Adres IP:
10.11.12.13
10.11.12.14

4. WYSOKOŚĆ OPŁAT AKTYWACYJNYCH I ABONAMENTOWYCH
Kwota Aktywacyjna oraz miesięczna opłata Abonamentu wynika z zapisów Cennika, Cennika Promocji lub Regulaminu Promocji i
obowiązuje na dzień zawarcia Umowy. Kwota ta może podlegać zmianom, w przypadku zmiany zapisów Cennika lub Regulaminu
promocji, na zasadach określonych w Regulaminie.
Wysokość opłat abonamentowych wynikających z umowy wynosi: 184.70 zł miesięcznie W przypadku promocji od kwoty
należy odliczyć ulgi przyznane wg Regulaminu Promocji

5. ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI
Przyłączenie do sieci Dostawcy lub rozpoczęcie świadczenia Usług wymienionych w niniejszej Umowie nastąpi niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

6. POSTANOWIENIA DODATKOWE
Umowa abonencka zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a w przypadku, gdy Strony wiąże regulamin promocji związany z
przyznaniem Abonentowi ulgi (zwanej także upustem) – na czas oznaczony. W ostatnim przypadku okres trwania Umowy
abonenckiej w zakresie Usługi objętej danym regulaminem promocji jest równy wskazanemu w tym regulaminie promocji okresowi,
w którym Dostawcy usług przysługuje roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę
usług z winy Abonenta, w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa („okres przywiązania”). Po
upływie okresu przywiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowę abonencka w zakresie danej Usługi uważa się za
zawartą na czas nieoznaczony.

Umowa została zawarta do dnia: 2023-01-01
§2
Abonent oświadcza ze:
1. przed zawarciem Umowy zostały mu przekazane przez Dostawców informacje dotyczące treści umowy oraz praw i
obowiązków z niej wynikających, co potwierdził na druku otrzymanego dokumentu lub w formie elektronicznej;
2. otrzymał oraz zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług (zwanym dalej Regulaminem), Cennikami świadczenia usług
(zwanymi dalej Cennikiem) oraz Regulaminem promocji, jeżeli Umowa zawierana jest na warunkach promocyjnych i akceptuje ich
postanowienia. Regulamin, oraz Cennik (określający m.in. koszt usług serwisowych, opłat aktywacyjnych) oraz Regulamin promocji
dostępne są w Serwisie internetowym Dostawcy, oraz w Biurze Obsługi. Zapisy dotyczą również – w przypadku umowy o
świadczenie Usługi telewizji – Oferty programowej, wskazującej programy wchodzące w skład poszczególnych pakietów;
3. zawiera Umowę o odpłatne świadczenie usług wskazanych w § 1 (dalej zwaną Umową);
4. przysługuje mu odpowiedni tytuł prawny do Lokalu, w którym będzie świadczona Usługa.
5. zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat, zgodnie z Cennikiem, oraz – w przypadku zawarcia Umowy na warunkach
promocyjnych – odpowiednim Regulaminem promocji.

§3
1. W zależności od szczegółowych postanowień Umowy Dostawcy świadczą: usługę dostępu do sieci Internet, dostarczania Sieci
przeznaczonej do dostarczania programów telewizyjnych, w tym usługę Przyłączenia, usługę dostarczania programów
telewizyjnych, w tym usługę Aktywacji wraz z Usługami dodatkowymi, jak również usługi serwisowe, świadczone na rzecz Abonenta
przez poszczególnych Dostawców. Zakres Usług świadczonych na rzecz poszczególnych Abonentów, jak również Dostawców
świadczących poszczególne Usługi na rzecz Abonenta określa § 1 Umowy.
2. Dostawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Abonenta usług wskazanych w § 1.
3. Umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez obie Strony (chyba, że § 1 stanowi inaczej) i uchyla jednocześnie wcześniej
zawarte umowy. Nie dotyczy to Aneksu do Umowy, w przypadku rozszerzenia zakresu świadczonych Usług o dodatkowe pakiety
lub Usługi.
4. Umowa obowiązuje przez czas nieoznaczony, o ile postanowienia § 1 nie stanowią jednoznacznie odmiennie. W przypadku
zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, § 1 określa minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych.
W przypadku zawarcia Umowy na czas oznaczony, po upływie tego czasu, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas
nieoznaczony, a ceny poszczególnych usług są równe zapisanym w aktualnie obowiązującym cenniku na dzień przejścia umowy na
czas nieokreślony. Strony mogą zapobiec przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy na czas nieoznaczony, składając
odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie dla swej skuteczności winno zostać doręczone drugiej Stronie najpóźniej na miesiąc
kalendarzowy przed datą na jaki umowa została zawarta. W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania Umowy, Umowa
wygasa z ostatnim dniem czasu, na który została zawarta.
5. Po upływie okresu promocyjnego, w przypadku Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, Abonent zobowiązany będzie do
uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu przedłużenia Umowy na czas nieokreślony. Zmiana Cennika, w

08.04.2022, 10:50

FIBER MEDIA - umowa abonencka

3z5

https://umowy.fiber-media.pl/wzorce/wzor-umowy-ITT-01-08-2019.ph...

trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie.

§4
1. Jeżeli Abonent nie zalega z żadnymi wymagalnymi opłatami wobec Dostawcy, Strony mogą rozszerzyć lub ograniczyć zakres
świadczonych Usług, w tym w szczególności zmienić zakres świadczonej Usługi, zmienić Pakiet usług, dokupić inny Pakiet,
zrezygnować z Pakietu lub rozszerzyć Umowę o Usługę kolejnego rodzaju, w tym o Usługę dodatkową lub zrezygnować z Usługi
dodatkowej. Zamówienia można składać w formie pisemnej, osobiście w Biurze Obsługi lub poza nim, z uprawnionym
Przedstawicielem Dostawcy. Zmiana stanowi podstawę naliczenia odpowiednich opłat, zgodnie z postanowieniami Cennika.
Ograniczenie zakresu świadczonych Usług nie wymaga braku zaległości Abonenta wobec Dostawcy.
2. Dostawca może umożliwić Abonentowi zmianę zakresu świadczonych Usług za pomocą środków porozumiewania się na
odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub Serwisu internetowego.
3. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia w wymaganym terminie, Abonent może odstąpić od
dokonanej zmiany warunków Umowy, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy,
jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia, w przypadku jego otrzymania po wymaganym terminie.
Zmiana zakresu świadczonych usług nastąpi z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wniosek ten został
złożony. Dostawca może z ważnych przyczyn określić inny termin realizacji wniosku.
4. Zmiana zakresu świadczonych usług nastąpi z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wniosek ten został
złożony. Dostawca może z ważnych przyczyn określić inny termin realizacji wniosku.

§5
1. Dostawca powiadamia Abonenta o treści każdej proponowanej zmiany Cennika oraz warunków Umowy, w tym określonych w
Regulaminie, na piśmie lub w formie elektronicznej, chyba że Abonent złoży żądanie opisane w ust. 2. Dostawca poda do
publicznej wiadomości, w szczególności za pośrednictwem Serwisu internetowego, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub
warunków Umowy określonych w Regulaminie. Powiadomienie oraz podanie do publicznej wiadomości winno być dokonane z
wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu
prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego
wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Informacje, o których mowa w art. 61a ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo
telekomunikacyjne, Dostawca poda do wiadomości publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 61a ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
2. Na żądanie Abonenta, Dostawca dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Cennika oraz warunków Umowy, w tym
określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za
pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
3. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie lub Cenniku ma prawo rozwiązać
Umowę do dnia wejścia w życie tych zmian.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z uwagi na nie zaakceptowanie zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie,
albo nie zaakceptowanie podwyższenia cen zawartych w Cenniku, Dostawcy nie przysługuje zwrot ulg.
5. Uregulowań ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany
przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub gdy zmiana wynika z decyzji Prezesa UKE,
o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego.
6. W przypadku, gdy proponowana zmiana Cennika lub warunków Umowy określonych w Regulaminie wynika bezpośrednio ze
zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa
UKE, Dostawca poda do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca
przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność
wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji
Prezesa UKE. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany Cennika lub warunków Umowy określonych w Regulaminie, wówczas ma
prawo rozwiązać Umowę do dnia wejścia w życie tych zmian.

§6
1. Abonent i Dostawca są uprawnieni do rozwiązania Umowy bez wskazania przyczyny w całości lub w części dotyczącej jedynie
poszczególnych rodzajów Usług, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie w formie pisemnej. Wypowiedzenie Umowy
Konsumentowi przez Dostawcę wymaga podania ważnej przyczyny. W przypadku rozwiązania Umowy wyłącznie w części
obejmującej świadczenie poszczególnych rodzajów Usług, Umowa w pozostałej części wiąże Abonenta i Dostawcę świadczącego
pozostałe Usługi, z zastrzeżeniem jednak, że niektóre z tych Usług mogą być świadczone wyłącznie przy równoczesnym
korzystaniu z innej Usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy druga Strona narusza
jej istotne warunki i nie zaprzestanie naruszania w terminie 21 dni od daty wezwania do ich usunięcia, a Regulamin nie zawiera w
tym zakresie postanowień szczególnych. Zapis zdania pierwszego dotyczy w szczególności uprawnienia Abonenta w przypadku,
gdy świadczone Usługi nie spełniają warunków jakościowych, podanych w Umowie.
3. Dostawcy przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w całości lub w części, dotyczącej odpowiednich,
świadczonych przez niego Usług (z zastrzeżeniem jednak, że niektóre z tych Usług mogą być świadczone wyłącznie przy
równoczesnym korzystaniu z innej Usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie) w trybie natychmiastowym, za
oświadczeniem złożonym Abonentowi, gdy:
Abonent zalega z zapłatą choćby części Abonamentu lub jakiejkolwiek innej opłaty należnej Dostawcy przez co najmniej
jeden pełny okres płatności i nie uregulował zaległości w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, nie krótszym niż 14
dni,
ingeruje w Sieć, w tym w szczególności przyłącza do niej Urządzenie poza Gniazdem abonenckim lub przyłącza do
Gniazda abonenckiego więcej Urządzeń niż przewidują to postanowienia Regulaminu i Umowy,
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dokonuje nieuprawnionych zmian w Sprzęcie lub Sieci lub Gnieździe abonenckim,
umożliwia osobom trzecim korzystanie z Usług lub Usług dodatkowych bądź Sprzętu, w tym w szczególności poza Lokalem
lub za wynagrodzeniem,
uzyskuje, przy wykorzystaniu Usług, w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dostęp do danych znajdujących się w
posiadaniu osób trzecich,
rozpowszechnia przy wykorzystaniu Usług przekazy szkodliwe lub niepożądane,
korzysta z Sieci w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
wywołuje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci (w tym również poprzez przyłączenie do Sieci urządzeń telekomunikacyjnych
wywołujących takie zakłócenia),
uniemożliwia innym podmiotom zgodne z przepisami korzystanie z Sieci,
podejmuje działania, przy wykorzystaniu Usług, naruszające przepisy prawa,
nie udziela Dostawcy dostępu do Sprzętu lub Sieci, w tym Gniazda abonenckiego, celem jej konserwacji, regulacji, naprawy
lub modernizacji, rozwiązanie Umowy w powyższym trybie wymaga uprzedniego wezwania Abonenta do zaprzestania lub
usunięcia naruszenia pod ryzykiem rozwiązania Umowy, w terminie co najmniej 7 dni.
4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej.
5. Umowa wygasa w przypadku:
upływu terminu, na który została zawarta (dotyczy umów, których okres obowiązywania nie uległ przedłużeniu na zasadach
określonych w Umowie), rozwiązania za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym,
utraty przez Dostawcę zdolności do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej,
śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną, o ile jego prawa i obowiązki nie zostaną przejęte przez małżonka zmarłego
Abonenta, zamieszkującego w Lokalu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może być uznany za Stronę Umowy,
rozwiązania, likwidacji itp. Dostawcy lub Abonenta nie będącego osobą fizyczną,
umowa automatycznie wygasa również w zakresie świadczenia zawieszonej Usługi bez konieczności jej odrębnego
wypowiadania, ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął okres trzech miesięcy od zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli w
okresie tym nie ustaną przyczyny zawieszenia świadczenia Usług, w szczególności Abonent nie uiści zaległych opłat wraz z
odsetkami, z zastrzeżeniem jednak, że niektóre z tych Usług mogą być świadczone wyłącznie przy równoczesnym
korzystaniu z innej Usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
Jeżeli przyczyny wygaśnięcia Umowy dotyczą wyłącznie jednego z Dostawców, Umowa wygasa w zakresie Usług świadczonych
przez tego Dostawcę, z zastrzeżeniem jednak, że niektóre z tych Usług mogą być świadczone wyłącznie przy równoczesnym
korzystaniu z innej Usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Wygaśnięcie Umowy powoduje natychmiastowe
zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Abonenta, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego.
Wygaśnięcie Umowy powoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Abonenta. Zawarcie nowej Umowy
możliwe będzie wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zaległości wobec Dostawcy, wraz z odsetkami. W związku z wygaśnięciem
lub rozwiązaniem Umowy przez dowolną ze stron Abonent zobowiązany będzie ponadto do zwrotu Sprzętu na własny koszt, jak
również może być zobowiązany do zwrotu ulg oraz zapłaty kar umownych lub odszkodowań, w przypadkach szczegółowo
wskazanych w Regulaminie Usługi lub Promocji.

§7
1. W Regulaminie zawarte zostały zapisy dotyczące: sposobów dokonywania płatności, Okresu rozliczeniowego, wprowadzonych
przez lub na zlecenie Dostawcy ograniczeń w zakresie korzystania ze Sprzętu, danych dotyczących funkcjonalności świadczonej
usługi, zakresu usług serwisowych oraz sposobów kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą, zakresu odpowiedzialności z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, zasad,
trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji, informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów, sposobu
uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych, sposobów przekazywania Abonentowi informacji o
zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych
oraz zapisy dotyczące wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania Umowy.
2. W przypadku spraw nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie oraz Cennikach stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Regulamin, Cennik, Regulamin promocji, Oferta programowa.
2. Wszystkie aktualne wzory umów, regulaminy i cenniki są dostępne na stronie internetowej www.fiber-media.pl w zakładce pliki.

.........................................................

.........................................................

Podpis Abonenta

Przedstawiciel Dostawców

08.04.2022, 10:50

FIBER MEDIA - umowa abonencka

5z5

https://umowy.fiber-media.pl/wzorce/wzor-umowy-ITT-01-08-2019.ph...

KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dostawcy informują, iż dane osobowe Abonenta przetwarzane są przez Dostawców, tj.:
Operatora FIBER MEDIA Sp. j. z siedzibą w 20-634 Lublin, ul T. Zana 39A
EVIO POLSKA sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, 61-714, Aleja Niepodległości 27
EVIO sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, 61-714, Aleja Niepodległości 27
którzy przetwarzają dane jako współadministratorzy. Każdy z wyżej wskazanych podmiotów przetwarza dane osobowe Abonentów
w celu świadczenia na Państwa rzecz usług a również w innych celach ustalonych przez obowiązujące przepisy.
Dane są przetwarzane w celach statutowych, dla świadczenia usług oraz dla potrzeb marketingowych związanych ze
świadczeniem tych usług. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom jak również, jeżeli zaistnieje taka
konieczność, kancelariom prawnym i instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności z powodu nie uiszczania opłat na rzecz
Dostawców.
OŚWIADCZENIA
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Dostawców, także po zakończeniu Umowy, nie dłużej niż przez okres dwóch lat, drogą
elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, informacji handlowych oraz na przekazywanie mi treści
dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dostawcę (marketing bezpośredni), przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w tym przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub MMS
oraz konta eBOK.
□ tak
□ nie
Wyrażam zgodę na używanie przez wskazanych wyżej Dostawców urządzeń końcowych lub automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, przez czas trwania Umowy.
□ tak
□ nie
Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Dostawcę rachunków lub faktur w formie elektronicznej na podany w umowie w sekcji dane Abonenta - adres e-mail.
□ tak
□ nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wskazanych wyżej Dostawców w celach informacyjnych o
produktach i usługach świadczonych przez Dostawców.
□ tak
□ nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji o charakterze handlowym od wskazanych wyżej Dostawców, opisanej w wyżej
wymienionych punktach, na podany wyżej adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, przez czas trwania Umowy.
□ tak
□ nie
Umowa została zawarta poza Biurem Obsługi
□ tak
□ nie
Umowa została zawarta na odległość
□ tak
□ nie
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