
Oświadczenie Klienta zawierającego Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

imię i nazwisko

PESEL

adres

dokument tożsamości seria i numer

 2Strona 1 /

Chcę być na bieżąco z ofertami i promocjami w Play i partnerów współpracujących z Play.
Zaznaczenie zgód oznacza również, że Play będzie mógł kontaktować się, np. w sprawie przedłużenia Umowy.

X

TAK NIE
Wyrażam zgodę na prowadzenie przez P4 sp. z o.o. lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu(1).

TAK NIE
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(1).

TAK NIE
Wyrażam zgodę na prowadzenie przez P4 sp. z o.o. marketingu bezpośredniego dotyczącego innych niż P4 sp. z o.o. podmiotów (w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej oraz połączeń głosowych) przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących(1).

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
Wyrażam zgodę na prowadzenie przez P4 sp. z o.o. lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonicznych automatycznych systemów
wywołujących(1).

TAK NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych(2) pozyskanych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz w trakcie
jej obowiązywania, w celach określonych w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów(1).

TAK NIEWyrażam zgodę na profilowanie, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji
zakupowych, a także oferowania usług o wartości dodanej, prezentowania reklam produktów i usług w oparciu o określone preferencje(5).
Zgoda obowiązuje w trakcie trwania umowy lub do jej wcześniejszego wycofania. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

Zlecam konsolidację, czyli utworzenie jednego konta, wspólnego dla wszystkich Umów zawieranych od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Konsekwencją
powyższego jest wystawianie w każdym Okresie Rozliczeniowym jednego Rachunku Telekomunikacyjnego dla wszystkich Umów ze wspólnym numerem
rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłaty. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że w przypadku braku wniesienia opłaty za dany
Rachunek Telekomunikacyjny w terminie jego płatności, świadczenie Usług Telekomunikacyjnych może zostać ograniczone lub zawieszone w stosunku do
wszystkich Umów w ramach konta, a następnie może skutkować wypowiedzeniem wszystkich Umów istniejących w ramach jednego konta. Abonent ma prawo
do dokonywania zmian powyższej dyspozycji w każdym czasie.

Nie  zlecam  konsolidacji.  Konsekwencją  powyższego  jest  utworzenie  oddzielnego  konta  dla  każdej  Umowy  oraz  wystawianie  w  każdym  Okresie
Rozliczeniowym oddzielnych Rachunków Telekomunikacyjnych dla każdej z Umów z oddzielnymi numerami rachunków bankowych, na które należy uiszczać
opłaty wynikające z danego Rachunku Telekomunikacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku uiszczenia opłat na jeden
z rachunków bankowych za wszystkie zawarte z P4 sp. z o.o. Umowy, opłaty te mogą być zaliczane na poczet Umowy, której dany numer rachunku bankowego
dotyczy, a Usługi Telekomunikacyjne świadczone w ramach pozostałych Umów mogą zostać zawieszone z uwagi na brak płatności, a następnie wypowiedziane
przez P4 sp. z o.o. Abonent ma prawo do dokonywania zmian powyższej dyspozycji w każdym czasie.

NIE ZLECAM
KONSOLIDACJI

ZLECAM
KONSOLIDACJĘ

Chcę mieć jedno konto i Fakturę do wszystkich usług (na fakturze koszty każdego numeru będą pokazane oddzielnie)

NIE
Chcę otrzymywać na podany w trakcie obowiązującej Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych adres mailowy informacje o treści proponowanych zmian
w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych.

TAK

Chcę dostawać mailem informacje w przypadku odpowiedzi na reklamację lub zmian w ofercie, regulaminie.

NIE
Chcę otrzymywać na podany w trakcie obowiązującej Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych adres mailowy informacje o treści proponowanych zmian
warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

TAK

W przypadku złożenia przeze mnie reklamacji Usługi Telekomunikacyjnej w formie pisemnej lub telefonicznej, wyrażam zgodę na potwierdzenie jej przyjęcia oraz
udzielenia na nią odpowiedzi w formie elektronicznej na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przeze mnie
środka komunikacji elektronicznej.

TAK NIE

TAK NIE
Wyrażam zgodę na utrwalenie przez P4 sp. z o.o. obrazu mojego dokumentu tożsamości oraz na przetwarzanie przez P4 danych w nim zawartych (łącznie z
wizerunkiem i rysopisem) w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Promocyjnej(1).

Zgody związane z realizacją zamówienia:



TAK NIEWyrażam zgodę(3) na:
 •  udostępnienie przez P4 sp. z o.o. moich danych osobowych innym operatorom telekomunikacyjnym w celu uzyskania informacji  o fakcie ewentualnego
zaprzestania regulowania płatności  z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych wobec wskazanych wyżej  operatorów lub o fakcie zgłoszenia utraty
dokumentów potwierdzających tożsamość;
 • udostępnienie przez P4 sp. z o.o. moich danych osobowych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., w celu pozyskania informacji gospodarczych oraz do
Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich;
 • udostępnienie P4 sp. z o.o. informacji, o których mowa w powyższych punktach przez innych operatorów telekomunikacyjnych, Biuro Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
S.A., oraz - za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Związek Banków Polskich.

TAK NIEWyrażam zgodę(3) na:
 • udostępnianie przez P4 sp. z o.o. moich danych osobowych do Krajowego Rejestru Długów, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji
Gospodarczej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „BIK”), w tym za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. (dalej: „BIG InfoMonitor”) w celu sporządzenia przez BIK punktowej oceny (scoring)  na podstawie posiadanych przez BIK, a dotyczących mnie informacji
stanowiących tajemnicę bankową obejmujących moje dane identyfikacyjne oraz informacje o moich zobowiązaniach wobec współpracujących z BIK banków,
instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, oraz na
 • przekazanie przez BIK do P4 sp. z o. o., w tym za pośrednictwem BIG InfoMonitor wskazanej powyżej oceny punktowej w celu oceny przez P4 sp. z o. o. mojej
wiarygodności  płatniczej  w  zakresie  ofert,  które  P4  sp.  z  o.  o.  może  mi  złożyć  w  okresie  wykonywania  zawartej  z  nią  Umowy  o  świadczenie  Usług
Telekomunikacyjnych oraz w okresie po rozwiązaniu tej Umowy.

TAK NIEUpoważniam P4 sp.  z  o.o.,  stosownie  do  przepisów ustawy z  dnia  9  kwietnia  2010 r.  o  udostępnieniu  informacji  gospodarczych  i  wymianie  informacji
gospodarczych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.) do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących
mojej osoby, w tym również informacji  dotyczących zobowiązań powstałych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy. Upoważnienie obejmuje wielokrotne
wystąpienie do biur informacji gospodarczej w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

TAK NIEWyrażam zgodę na sprawdzenie przez P4 sp. z o.o. czy w trakcie 3 m-cy poprzedzających bezpośrednio dzień udzielenia niniejszej zgody wykonywałem/łam
połączenia na numery z sieci Play.

TAK NIEWyrażam zgodę na obsługę w formie elektronicznej oraz zbieranie i przetwarzanie przez P4 sp. z o.o. moich indywidualnych danych związanych z elektronicznym
podpisem odręcznym.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez P4 sp. z o.o. informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wynikających lub mogących
wynikać w przyszłości z niniejszej umowy do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF
Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.). Informacje, o których mowa powyżej obejmują numery
dokumentów księgowych, kwoty należności, daty płatności oraz daty dokonanych wpłat.

TAK NIE

Zgadzam się na przekazywanie pozytywnej informacji, że jestem dobrym płatnikiem w Play.

Chcę umieścić swoje dane w książce teleadresowej.
TAK NIEWyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w publicznie dostępnym spisie abonentów(4) (książce teleadresowej), w tym na przekazywanie tych danych do

podmiotu, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.).

TAK NIE
Wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej przez P4 sp. z o.o. zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póżn. zm.) na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania faktur VAT w formie
elektronicznej. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o tych fakturach na adres poczty elektronicznej:

Chcę otrzymywać fakturę na e-mail.

`sig,fd=Podpis Abonenta`

Miejscowość, data Podpis Klienta Pieczątka i podpis sprzedawcy

`sig,fd=Podpis Sprzedawcy`

Imię i nazwisko sprzedawcy, SID

OBSŁUGA KLIENTA:
*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

P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217207, REGON 015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy wynosi:  48 856 500,00 zł

(1) Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

(2) Przez dane dodatkowe należy rozumieć dane, o których mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a w szczególności: numer konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych.

(3) Zgoda dotyczy następujących danych:
• imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, serii i nr-u dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• w przypadku zgłoszenia utraty dokumentu potwierdzającego tożsamość, zakres udostępnionych informacji obejmuje wyłącznie serię i numer dokumentu, a dla celów reklamacyjnych także imię i nazwisko.

(4) Zgodnie z art. 66 i art. 67, z zachowaniem postanowień art. 169 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, zgoda dotyczy następujących danych:
• numeru telefonu Klienta, imienia i nazwiska Klienta, nazwy miejscowości oraz ulicy w miejscu zamieszkania Klienta.

(5) Do profilowania będą wykorzystywane w szczególności następujące kategorie danych:
informacje o usługach i sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach (w tym internetowych adresach elektronicznych, z którymi łączyło się wykorzystywane urządzenie końcowe), informacje o rodzaju używanego urządzenia,
jak również rodzaju i wersji oprogramowania. Profilowanie może wykorzystywać zautomatyzowane przetwarzanie danych.

glogowe
...............................................................


