Wniosek o przeniesienie numeru Abonenta do sieci „CZAJEN”

DANE PODSTAWOWE
PRZENOSZONY NUMER TELEFONU*

DOTYCHCZASOWY OPERATOR *
 NUMER STACJONARNY (NA ABONAMENT)
DOTYCHCZAS POSIADANA FORMA UMOWY*

 POST – PAID ( NA ABONAMENT )
 PRE – PAID ( NA KARTĘ )
 MIX (ŁĄCZY ELEMENTY ABONAMENTU I USŁUGI
PRZEDPŁACONEJ)

IMIĘ*

NAZWISKO*
(1)

NAZWA FIRMY**

DATA URODZENIA*

PESEL*

NIP*(1)

REGON*(1)
DOWÓD OSOBISTY

TYP DOKUMENTU*

NUMER I SERIA DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI*

PRAWO JAZDY
PASZPORT

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL

DANE ADRESOWE
MIEJSCOWOWŚĆ*
PAŃSTWO*
ULICA*
KOD POCZTOWY*
NUMER LOKALU*
NUMER DOMU*


PROSZĘ O ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEGO
WYŻEJ NUMERU Z PRZENIESIENIEM DO SIECI „CZAJEN” *

BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIEA W DNIU***

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


Z KOŃCEM UMOWY LOJALNOŚCIOWEJ



Z ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIE

( MIEJSCE NA KSEROKOPIE KARTY SIM )

PEŁNOMOCNICTWO(2)

Upoważniam F.P.U.H. "CZAJEN' KRZYSZTOF CZAJA z siedzibą w Mielcu, ul. 3-go Maja 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców NIP
8171004262, operatora sieci „CZAJEN” do podejmowania w moim imieniu, poprzez upoważnione osoby, wszelkich czynności w celu
przeniesienia w/w numeru z sieci dotychczasowego Operatora do sieci „CZAJEN” oraz składania przez F.P.U.H. "CZAJEN' KRZYSZTOF
CZAJA wniosków i oświadczeń wymaganych do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Miejscowość * data

podpis Abonenta*

ZGODA NA PRZERTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
1.

Na postawie art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. 04.171.1800 z późn. zm. ) wnoszę o przeniesienie
przydzielonego mi numeru do F.P.U.H. "CZAJEN' KRZYSZTOF CZAJA na podstawie określonych w Regulaminie Przeniesienia Numeru.
Oświadczam, że zapoznałem ( -am ) się i akceptuje treść Regulaminu oraz, że przysługuje mi prawo / zostałem upoważniony ( -a)
przez osobę uprawnioną ** do złożenia niniejszego wniosku jak też oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010r ( Dz. U. 10.249.1670).

2.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam (-łem) się i akceptuje warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych zawartych w Regulaminie

3.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane osobowe są aktualne i prawdziwe.

4.

Przyjmuję do wiadomości ze Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych

Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez F.P.U.H. "CZAJEN' KRZYSZTOF CZAJA dla Abonentów „CZAJEN”

osobowych ( tj. Dz. U. Nr. 101 poz. 926 ze zm.) Abonentów są F.P.U.H. "CZAJEN' KRZYSZTOF CZAJA z siedzibą w Mielcu, ul. 3-go
Maja 12
5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie korzystania z Usług Telekomunikacyjnych, w celach określonych w
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez F.P.U.H. "CZAJEN' KRZYSZTOF CZAJA dla Abonentów „CZAJEN" tj. w
zakresie usług telekomunikacyjnych oraz w celu marketingu własnych produktów i usług. Oświadczenie jest niezależne do czasu
korzystania z Usług Telekomunikacyjnych.

6.

Abonent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Operatorowi danych jest dobrowolne.

7.

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że jedynie poprawnie i kompletnie wypełniony formularz jest podstawą do rejestracji Abonenta.

8.

W trakcie obowiązywania umowy wyrażam / nie wyrażam** zgodę/ -y się na przetwarzanie moich danych transmisyjnych dla celów
marketingu Usług Telekomunikacyjnych przez F.P.U.H. "CZAJEN' KRZYSZTOF CZAJA.

9.

Wyrażam / Nie wyrażam** zgodę/ -y się na umieszczanie moich danych osobowych w publicznie dostępnym spisie abonentów2 (książce
telefonicznej) w tym na przekazywanie tych danych do podmiotu, o którym mowa w art. 67 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

10. Wyrażam / Nie wyrażam** zgodę/ -y na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer
telefonu oraz pełen adres zamieszkania, w celu świadczenia usługi Biura Informacji o Numerach Telefonicznych przez Operatora oraz
innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przyjmuje do wiadomości, że usługa Biura Informacji o Numerach Telefonicznych może być
realizowana jako usługa głosowa oraz w postaci spisu abonentów w formie książkowej lub elektronicznej, informacja o adresie
opublikowana w spisie abonentów będzie ograniczona do nazwy miejscowości i ulicy a w przypadku spisu elektronicznego możliwe jest
korzystanie przez jego użytkowników z wyszukiwarek, które do tego spisu zostały dołączone. Przyjmuje do wiadomości, że do tego celu
dane osobowe zostaną przekazane do Telekomunikacji Polskiej S.A.

Miejscowość * data

podpis Abonenta*

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIE WNIOSKU O PRZENIESIENIA NUMERU ABONENTA DO SIECI „CZAJEN”
Miejscowość * data

(1)
(2)

podpis i pieczątka Pracownika*

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

niezbędne by PSC Sp. z o.o. podejmowało czynności w imieniu Abonenta w celu przeniesienia numeru z sieci dotychczasowego Operatora do sieci „CZAJEN”
* pole obowiązkowe
** niepotrzebne skreślić
*** data może ulec zmianie, jeśli weryfikacja wniosku w godzinach roboczych zgodnie z Rozporządzeniem zakończy się w kolejnym dniu roboczym

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/-a

...................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)

Legitymujący się dokumentem tożsamości (seria numer) ................................................... , numer PESEL (1) .......................................................
zamieszkały/ -a

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

działając w imieniu(2)

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

numer identyfikacyjny REGON I NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub
innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim(3) ....................................................................................................................
siedziba i adres korespondencyjny (3)

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

w związku z zamiarem:
1) wypowiedzenia umowy o świadczenie publiczne dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług
.........................................................................................................................................................................................................................
(nazwa dotychczasowego dostawcy)
Korzystając z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego operatora
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
(numer/numery będący/e przedmiotem przeniesienia)

zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 - Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. Zm.) oraz

2) zawarcia umowy o świadczenie publiczne dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru z nowym
dostawcą usług: F.P.U.H. "CZAJEN' KRZYSZTOF CZAJA

Oświadczam, ze jestem świadomy/a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu, na jaki została zawarta, a także tego, że
konsekwencje te nie obciążają nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi ( w wysokości określonej
w umowie ) Ponadto oświadczam, że (4) niniejszym dokonuje wyboru trybu przeniesienia:

1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą;
2) bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu ……………………… dni roboczych(5) od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku jestem
świadomy/a zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy w wysokości nie przekraczającej opłaty abonamentowej za okres
wypowiedzenia

…………………………………………………………………………
data i czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w związku z
realizacją uprawnienia do przeniesienia numeru, w szczególności adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, w celu
realizacji tego uprawnienia

…………………………………………………………………………
data i czytelny podpis

(1)

W przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL - nazwa i numer dokumenty stwierdzającego tożsamość

(2)

W przypadku gdy abonent nie jest osobą fizyczną, do oświadczenie konieczne jest dostarczenie kopii stosownego pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do dokonania przeniesienia

numeru lub numerów
(3)

Nie dotyczy osób fizycznych

(4)

Niepotrzebne skreślić. Nie dotyczy abonentów korzystających z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, którzy udostępnili swoje dane, o których mowa w

art.. 60a ust. 1 a ustawy.
(5)

Termin nie może być dłuższy niż okres wypowiedzenia.

