
P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
NIP: 951-21-20-077

KARTA
UDOSTĘPNIENIA DANYCH
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PESEL HASŁO

miejscowość

nr domu nr mieszkaniaadres zameldowania

kod województwo

Poniżej przedstawiamy wartość zgód, które zostały ustalone w procesie:

Chcesz być na bieżąco z ofertami i promocjami w Play?
Zaznaczenie zgód oznacza również, że Play będzie mógł się kontaktować np. w sprawie bonusów do doładowania.
Wyrażam zgodę na prowadzenie przez P4 sp. z o.o. lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu. Oświadczenie
jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

NIETAK

Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego dotyczącego P4 sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy
użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu
obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych. Dane te będą przetwarzane w
okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

TAK NIE

Sprzedawca niniejszym potwierdza zgodność danych podanych
w Karcie Udostępnienia Danych z przedstawionymi dokumentami.

P4 informuje, że istnieje możliwość korzystania za pośrednictwem Karty SIM/USIM z transmisji danych w roamingu międzynarodowym na terenie EOG
oferowanej przez lokalnego Operatora Zagranicznego, świadczącego usługi w odwiedzanym kraju, zgodnie z ofertą tego Operatora Zagranicznego, o ile
Operator Zagraniczny taką usługę świadczy.

*500 z telefonu PLAY
790 500 500 z telefonu innego operatora
www.24.play.pl

Adres korespondencyjny
P4 Sp. z o.o.

skr. pocztowa 41, 02-671 Warszawa

OBSŁUGA KLIENTA

Spółka P4 Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi: 48 856 500,00 złotych.

Niniejszym oświadczam, że moje dane osobowe, podane w niniejszej karcie udostępnienia danych są aktualne i prawdziwe. Oświadczam, że jestem uprawionym
użytkownikiem numeru wskazanego w niniejszej karcie udostępnienia danych, a przedmiotowa karta SIM została nabyta przeze mnie zgodnie z prawem.
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