OŚWIADCZENIA ABONENTA
Treści oświadczeń Abonenta

Miejsca na podpis

[Złożenie podpisu w kolumnie po prawej stronie stanowi potwierdzenie złożenia dobrowolnie i świadomie
oświadczenia o treści zamieszczonej w kolumnie obok podpisu. Brak złożenia podpisu lub przekreślenie danego
pola przeznaczonego do podpisu stanowi o braku złożenia takiego oświadczenia. Pod treścią oświadczeń za
pomocą wyróżnika symbolem * wskazano które oświadczenia są obowiązkowe, a które nie są obowiązkowe.]
1.

Zapoznałem się z Informacją dla Abonenta w sprawie przetwarzania danych osobowych, a tym samym potwierdzam, że
TELPOL jako administrator moich danych osobowych spełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 1.

2.

Poprzez zaznaczenie obok poszczególnych okienek (tzw. checkbox)
wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w tych zaznaczonych
okienkach danych osobowych w celach związanych z zawarciem,
wykonywaniem, rozliczeniem, rozwiązaniem umowy z TELPOL, oraz
komunikację związaną z tym zakresem, na okres obowiązywania
Umowy, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.*

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczący mnie danych transmisyjnych dla celów marketingu na okres obowiązywania
Umowy.**

4.

Wnoszę o dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, a także o
każdej proponowanej zmianie w Cenniku, jak również o treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy zawartej
za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, drogą
elektroniczną: na wskazany w Umowie Adres Poczty Elektronicznej (APE) lub za pośrednictwem EBOK, chyba że przepisy
powszechnie obowiązującego prawa przewidują zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie, oraz oświadczam iż zostałem
poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób. W związku z
powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego APE dla tych celów, w okresie obowiązywania Umowy.**

5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dla celów promocji i marketingu usług przez TELPOL, na okres obowiązywania umowy oraz
przez okres 3 lat po jej zakończeniu **
- mojego numeru telefonu
□
- mojego adresu poczty elektronicznej □

6.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu dla celów promocji i marketingu usług przez TELPOL z
wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, na okres obowiązywania umowy oraz okres 3 lat po jej
zakończeniu.**

7.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o moich preferencjach telewizyjnych na potrzeby funkcji interaktywnych dostępnych
w związku z polecaniem mi treści telewizyjnym dostosowanych do moich preferencji.**

8.

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług także przed terminem określonym w Umowie, wobec czego wyrażam zgodę
na rozpoczęcie świadczenia Usługi/Usług objętej/objętych Umową, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.**

9.

Zostałem poinformowany o prawie odstąpienia od Umowy oraz że otrzymałem wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.

Wyrażam zgodę na przekazywanie innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w tym operatorom - w celu umieszczania
oraz zgodę na umieszczanie moich danych w postaci numeru telefonicznego, nazwiska i imion oraz firmy, nazwy miejscowości
i ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci – w spisach abonentów Dostawcy i tych przedsiębiorców oraz zgodę na
podawania tych danych w informacjach o numerach telefonicznych prowadzonych na podstawie tych spisów.**

numer identyfikacji podatkowej NIP
adres poczty elektronicznej (APE)
numer telefonu kontaktowego

□
□
□

*Zapoznanie Abonenta z informacją jest obowiązkowe. Złożenie podpisu potwierdzającego to zapoznanie się
jest warunkiem zawarcia Umowy.
**Nie jesteś zobowiązany do wyrażania zgody, a w razie jej wyrażenia, możesz ją w każdym momencie cofnąć.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

