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Oświadczenie Klienta zawierającego Umowę o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych

z dnia miejscowość

województwo

nr mieszkanianr domu

kod

adres zameldowania

miejscowość

imię nazwisko PESEL

4. Informacje o treści proponowanych zmian warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
chcę otrzymywać na podany w trakcie obowiązującej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych adres mailowy.

2. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w publicznie dostępnym spisie abonentów(2) (książce teleadresowej), w tym na
przekazywanie tych danych do podmiotu, o którym mowa w art. 67 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

NIE

3. Wyrażam zgodę na:

 •  otrzymywanie informacji, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych
informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu automatycznych systemów
wywołujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

TAK

TAK NIE

NIE

TAK

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych(1) 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. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

TAK

5. Informacje o treści proponowanych zmian w Cenniku Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych chcę otrzymywać na podany w trakcie
obowiązującej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych adres mailowy.

 •  przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych. Dane te będą przetwarzane w okresie
obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

6. Upoważniam P4 Sp. z o.o., stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie
informacji gospodarczych 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

7. Wyrażam 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., Rejestru Dłużników ERIF 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., Rejestr Dłużników ERIF Biuro
Informacji Gospodarczej S.A., oraz - za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - przez Biuro Informacji Kredytowej
S.A. i Związek Banków Polskich.

NIETAK
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9. Zgoda konsolidacyjna:

 •  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 Umów. 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.

10. Wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej przez P4 Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1528) na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania faktur VAT w
formie elektronicznej.
Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o tych fakturach na adres poczty elektronicznej  .

8. Wyrażam zgodę na:

 •  udostępnianie przez P4 moich danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „BIK”), w tym za
pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (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 P4, w tym za pośrednictwem BIG InfoMonitor wskazanej powyżej oceny punktowej w celu oceny przez P4 mojej
wiarygodności płatniczej w zakresie ofert, które P4 może mi złożyć w okresie wykonywania zawartej z nią Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych oraz w okresie po rozwiązaniu tej Umowy.

NIETAK

NIE ZLECAM KONSOLIDACJI

ZLECAM KONSOLIDACJĘ
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1 Przez dane dodatkowe należy rozumieć dane, o których mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami), a w szczególności: numer identyfikacji podatkowej NIP, numer konta
bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych.
2 Zgodnie z art. 66 i art. 67, z zachowaniem postanowień art. 169 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami), zgoda, o której mowa w pkt. 2 dotyczy następujących danych:
     - numeru telefonu Klienta,
     - imienia i nazwiska Klienta,
     - miejscowości i nazwy ulicy miejsca stałego zameldowania Klienta.
3 Zgoda, o której mowa w pkt. 7 i 8 dotyczy następujących danych:
     - imienia (imion) i nazwiska, wyłącznie dla celów postępowania wyjaśniającego w związku z procesem weryfikacji płatniczej Klienta,
     - 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 także imię i nazwisko.
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