OŚWIADCZENIA ORAZ WNIOSKI ABONENTA
ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR ……………………………..
Abonent oświadcza, iż przy zawarciu umowy otrzymał ( zapoznał się / zaakceptował ) wzorzec:
[_] Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w Sieci Navu
[_] Cennika Usług Telekomunikacyjnych w Sieci Navu
[_] Pouczenia o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wraz ze wzorem odstąpienia od umowy
Wyrażam zgodę na zamieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie przy zawarciu umowy, tj. następujących danych: imię i nazwisko, adres,
nr telefonu, adres poczty elektronicznej , w bazie danych osobowych IT Partners Telco Sp. z o.o. jako administratora danych, do celów marketingu, promocji i reklamy usług
świadczonych przez IT Partners Telco Sp. z o.o., przez czas trwania Umowy.
[_] tak [_] nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IT Partners Telco Sp. z o.o. , jako administratora 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 otrzymywanie korespondencji o charakterze handlowym, opisanej w wyżej wymienionych punktach, na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej
lub numer telefonu, przez czas trwania Umowy.
[_] tak [_] nie
Wyrażam zgodę na posłużenie się przez IT Partners Telco Sp. z o.o. urządzeniami końcowymi, w tym telefonem, pocztą elektroniczną oraz automatycznym systemem
wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów marketingu bezpośredniego, przez czas trwania Umowy.
[_] tak [_] nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Dostawcy po rozwiązaniu Umowy lub wygaśnięciu przez okres do
dwóch lat. W tym okresie wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, informacji handlowych oraz na
przekazywanie 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 rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu od dnia zawarcia Umowy i mam świadomość, iż w przypadku skorzystania z prawa
odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość będę zobowiązany do dokonania płatności za Usługi w wysokości wskazanej w informacji,
jaką otrzymałem przed zawarciem Umowy.
[_] tak [_] nie
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez IT Partners Telco Sp. z o.o. na wskazany przeze mnie w Umowie adres e-mail faktur VAT, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie
elektronicznej.
[_] tak [_] nie
Wnioskuję o dostarczanie przez IT Partners Telco Sp. z o.o. treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie Świadczenia Usług,
Cennika oraz danych dostawcy, na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej.
[_] tak [_] nie
W przypadku zawarcia z Dostawcą więcej niż jednej umowy wyrażam zgodę na możliwość przypisania zawartych Umów do jednego Rachunku.
[_] tak [_] nie

Zostałem/-am poinformowana o dobrowolnym charakterze przekazania moich danych osobowych w zbiorze danych IT Partners Telco Sp. z o.o. 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.
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