OŚWIADCZENIA ORAZ WNIOSKI ABONENTA - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
Abonent oświadcza, iż przy zawarciu umowy otrzymał i zaakceptował wzorzec:
[_] Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych telewizji cyfrowej w Sieci Navu
[_] Cennika Usług Telekomunikacyjnych telewizji cyfrowej w Sieci Navu
[_] Oferta programowa telewizji cyfrowej w Sieci Navu
KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dostawcy informują, iż dane osobowe Abonenta przetwarzane są przez Dostawców, tj.:
□ Operatora Lokalnego IT Partners Telco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-821, ul. Żupnicza 17
□ 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 jeżeli zaistnieje taka konieczność, kancelariom
prawnym i instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności z powodu nie uiszczania opłat na rzecz Dostawców.
OŚWIADCZENIA:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wskazanych wyżej Dostawców, jako
współadministratorów danych, do celów marketingu, promocji i reklamy usług świadczonych przez inne podmioty i w tym
celu przekazywanie moich danych osobowych także tym podmiotom.
[_] tak [_] nie
Wyrażam zgodę na stosowanie przez Dostawcę usług - przy podejmowaniu decyzji z zakresu prowadzonego przez ten
podmiot marketingu oferowanych produktów i usług - zautomatyzowanego przetwarzania jego danych osobowych, w
tym stosowania profilowania przez cały czas trwania Umowy. Abonent rozumie, że taki sposób podejmowania decyzji
może wywoływać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać.
[_] tak [_] nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez Dostawców, także po zakończeniu Umowy, nie dłużej niż przez okres dwóch lat,
drogą elektroniczną na wskazany przeze niego adres e-mail oraz numer telefonu, informacji handlowych oraz na
przekazywanie mu 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 adres email.
[_] 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
W przypadku zawarcia z Dostawcą więcej niż jednej umowy wyrażam zgodę na możliwość przypisania zawartych Umów
do jednego Rachunku.
[_] tak [_] nie
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Wyrażam zgodę na przeniesienie w przyszłości ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy z EVIO na IT Partners
Telco, w wyniku którego IT Partners Telco rozpocznie samodzielne świadczenie Usługi w zakresie wynikającym z Umowy.
[_] tak [_] nie
Umowa została zawarta poza Biurem Obsługi
[_] tak [_] nie
Umowa została zawarta na odległość
[_] tak [_] nie
WNIOSKI:
Wnoszę o dostarczanie mi każdej zaproponowanej zmiany warunków Umowy, Regulaminu lub Cennika drogą
elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej Abonenta, chyba że przepisy obowiązującego prawa
przewidują zawiadomienia przez publiczne ogłoszenia
[_] tak [_] nie
Wnoszę o potwierdzenie faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy złożonego za pomocą środków
porozumiewania się na odległość oraz zakresu i terminu wprowadzenia zmian w formie pisemnej.
[_] tak [_] nie
Wnoszę o dostarczenie mi potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na
wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej.
[_] tak [_] nie
Wnoszę o wykonanie instalacji i aktywacji usług oraz rozpoczęcie świadczenia mi usług przed upływem
czternastodniowego terminu do odstąpienia przeze mnie od Umowy zawartej poza lokalem Dostawcy usług / na
odległość.
[_] tak [_] nie
Wnoszę o wykonanie instalacji i aktywacji usług oraz rozpoczęcie świadczenia mi usług przed upływem
czternastodniowego terminu do odstąpienia przeze mnie od Umowy zawartej poza lokalem Dostawcy usług / na
odległość.
[_] tak [_] nie
Abonentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie
wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz prawie do ich przenoszenia. Abonentowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody Abonentowi przysługuje
prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie, w dowolny sposób. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-------------------------------------------------Data i podpis Abonenta
* - proszę zaznaczyć właściwe strony Umowy
** - niepotrzebne skreślić
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