
KARTA
UDOSTĘPNIENIA DANYCH
(dla osób indywidualnych prowadzących
działalność gospodarczą - spółka cywilna)

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

*600 z telefonu PLAY
790 600 600 z telefonu innego operatora
www.24.play.pl

Adres korespondencyjny
P4 Sp. z o.o.

skr. pocztowa 43, 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: 48 456 500,00 złotych.

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.

datadata

czytelny podpis Sprzedawcyczytelny podpis Klienta

pieczątka Sprzedawcy

1 z 1

numer telefonu: numer seryjny SIM:

nazwa

seria i numer ważny do

PESEL

adres e-mail telefon kontaktowy

HASŁO

Klient niniejszym oświadcza, że otrzymał i akceptuje następujące
dokumenty, które stanowią integralną część Karty Udostępnienia Danych:

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

SID

NIP REGON

imię nazwisko

dokument tożsamości

data urodzenia

pieczątka Klienta

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o.
dla Użytkowników

Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o.

Regulamin Promocji

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

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. 67, z zachowaniem postanowień art. 169 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), zgoda, o której mowa w pkt. 1 dotyczy następujących danych:
   - numeru telefonu Klienta,
   - imienia i nazwiska Klienta,
   - miejscowości i nazwy ulicy miejsca stałego zameldowania Klienta.

KOD PUK Zweryfikowano kod PUK

IMEI model numer zdrapki nie dotyczy

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 korzystania z usług telekomunikacyjnych.

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

4. Informacje o treści proponowanych zmian warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie Świadczenia
    Usług Telekomunikacyjnych chcę otrzymywać na podany w niniejszej karcie adres mailowy. TAK NIE

5. Informacje o treści proponowanych zmian w Cenniku Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych chcę otrzymywać na podany
    w niniejszej karcie adres mailowy. TAK NIE

6. W przypadku zażądania przeze mnie dostarczenia mi wykazu podstawowego wykonanych usług telekomunikacyjnych wyrażam
    zgodę na otrzymywanie ich na utworzone przeze mnie i przypisane do mojego numeru telefonu konta na 24.play.pl TAK NIE

7. W przypadku zażądania przeze mnie dostarczenia mi wykazu szczegółowego wykonanych usług telekomunikacyjnych wyrażam
    zgodę na otrzymywanie ich na utworzone przeze mnie i przypisane do mojego numeru telefonu konta na 24.play.pl TAK NIE

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.

miejscowość

nr domu nr mieszkaniaadres korespondencyjny

kod województwo

miejscowość

nr domu nr mieszkaniaadres zameldowania

kod województwo

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych(1) pozyskanych w procesie udostępniania danych, jak również w trakcie korzystania z
usług, w celach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników. Oświadczenie jest
niezależne od czasu korzystania z Usług Telekomunikacyjnych. NIETAK


