Masz pytania związane z rejestracją numeru?
Zadzwoń pod numer *500 z telefonu Play
Wejdź na stronę play.pl/rejestracja

Potwierdzenie rejestracji
Twoje dane:

..........................................................................................................

Paszport:

E-mail:

..........................................................................................................

.................................................................................

Zarejestrowane numery

Hasło (do kontaktu z Obsługą Klienta)

1.

Zgadzam się aby Play(1)

TAK/NIE

• przedstawiał mi oferty marketingowe przez telefon(2). Jeśli wyrażę tę zgodę, Play będzie mógł zadzwonić do mnie, np.
z propozycją przedłużenia umowy.
• w czasie trwania Umowy, przetwarzał moje dane transmisyjne w celu przedstawiania mi oferty Usług Telekomunikacyjnych.
• przedstawiał mi oferty marketingowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących(2).
Zgadzam się na profilowanie(3), w szczególności w celach: marketingowych, prowadzenia badań, oceny moich zainteresowań
i preferencji zakupowych, wiarygodności płatniczej, oferowania usług o wartości dodanej, prezentowania reklam produktów i usług
w oparciu o określone preferencje.(2)
(1) Oferty może mi przedstawiać Play lub inny podmiot na zlecenie Play.
(2) Moja zgoda jest ważna przez cały czas - również, gdy rozwiążę Umowę z Play. Wiem, że zawsze mogę ją wycofać. Jeśli wycofam zgodę, to moja dyspozycja nie działa wstecz i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które wcześniej odbyło się
na podstawie wyrażonej zgody.
(3) Play w szczególności będzie wykorzystywał informacje o: usługach i sposobie korzystania z nich, płatnościach, adresach (w tym internetowych adresach elektronicznych, z którymi łączyło się urządzenie, z którego korzystam), rodzaju używanego
urządzenia, rodzaju i wersji oprogramowania oraz informacje zawarte w plikach cookies. Profilowanie może wykorzystywać zautomatyzowane przetwarzanie danych i może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych
przypadkach.

Oświadczam, że:
• dane osobowe podane w niniejszym dokumencie są aktualne i prawdziwe.
• jestem uprawnionym użytkownikiem numeru wskazanego w tym dokumencie
a przedmiotowa karta SIM została nabyta przeze mnie zgodnie z prawem.

`sig,fd=Podpis Klienta,req=1`

`sig,fd=Podpis Sprzedawcy,req=1`

Tutaj złóż podpis
miejscowość i data

Ja niżej podpisany oświadczam, że Klient okazał mi dokument potwierdzający, że
przebywa w Polsce.

podpis i pieczątka sprzedawcy
.......................................................................................

SID:

......................

P4 sp. z o. o.: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, NIP: 9512120077, REGON: 015808509, kapitał zakładowy 48 856 500,00 złotych.

strona 1 / 1

