Szanowni Państwo
Aby jak najsprawniej realizować naszą umowę jednocześnie przestrzegając nowych regulacji prawnych, zwracamy
się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych kontaktowych oraz zezwolenie nam na
kontaktowanie się z Państwem a także przesyłanie informacji dotyczących naszej współpracy przy użyciu
elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne dla celów
poprawnej realizacji całości usług świadczonych przez naszą firmę, np. sprawnego i szybkiego usuwania
skutków zgłoszonej przez Abonenta awarii, gdzie w przypadku braku zezwolenia na kontakt telefoniczny
usunięcie awarii może być utrudnione lub nawet niemożliwe.
Nasza firma nie udostępnia i nie planuje udostępniać danych osobowych Abonentów żadnym podmiotom
zewnętrznym. Gwarantujemy przy tym zachowanie poufności przetwarzanych przez nas Państwa danych
osobowych z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Każdy Abonent, zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania.
Uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszego formularza i przekazanie go do naszego Biura Obsługi Klienta
w dogodny dla Państwa sposób.
Z poważaniem
Mirosław Kaszuba
współwłaściciel INFO-NET M. Kaszuba Sp. J.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OŚWIADCZENIA ABONENTA
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.
Biorąc pod uwagę cele realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwanej dalej Umową, zawartej
pomiędzy mną a INFO-NET M. Kaszuba Spółka Jawna, z siedzibą w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 33,
zwaną dalej Operatorem, ja, niżej podpisany, wyrażam swoją wolę zgodnie z zaznaczeniami poniżej:
Przetwarzanie danych osobowych w zakresie rozszerzonym:

□ WYRAŻAM ZGODĘ

□ NIE WYRAŻAM ZGODY

na przetwarzanie przez Operatora moich danych z zakresie numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty
elektronicznej w celach związanych ze świadczonymi mi usługami, w szczególności wysyłania zmian cenników
i regulaminów, potwierdzeń zmiany umowy, faktur elektronicznych, rozpatrywania reklamacji.
Numer telefonu kontaktowego:

Adres email:

Dokumenty w formie elektronicznej:

□ WYRAŻAM ZGODĘ

□ NIE WYRAŻAM ZGODY

na wystawianie w formie elektronicznej faktur lub rachunków za świadczone mi przez Operatora usługi,
udostępnianych w Panelu Abonenta. Informacja o wystawieniu faktury elektronicznej lub elektronicznego
rachunku będzie każdorazowo przesyłana przez Operatora na wskazany przez mnie powyżej adres poczty
elektronicznej.
Ja, niżej podpisany/a, żądam* dostarczenia przez Operatora treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy,
w tym określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych INFO-NET lub Regulaminach
Szczegółowych i Regulaminach Promocji, potwierdzenia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy
dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian,
treści każdej proponowanej zmiany Cennika, zmiany danych Operatora na wskazany przeze mnie powyżej adres
poczty elektronicznej lub za pomocą innego podobnego środka porozumiewania się na odległość.
Imię, nazwisko i adres Abonenta

* – niepotrzebne skreślić

Podpis Abonenta

