Obsługa Klienta: 790 500 500
W aplikacji Play24 zarządzasz bezpłatnie swoim kontem.

Wniosek o przeniesienie numeru do sieci Play
Twoje dane

imię i nazwisko

PESEL

rodzaj dokumentu

seria i numer

Proszę o przeniesienie do P4 sp. z o.o. (sieć „Play”) z Orange Polska S.A. numerów:
lp.

1

numer
przenoszony

numer
wniosku

powiadomienie o przeniesieniu
numeru i aktywacji

termin
przeniesienia numeru

data:
na koniec okresu wypowiedzenia umowy
po upływie okresu promocji

WZÓR
Status przeniesienia numerów możesz sprawdzić na stronie www.play.pl/status-mnp

Pełnomocnictwo

Ja,
upoważniam Play, jako pełnomocnika, do wykonania w moim imieniu wszelkich czynności związanych z
przeniesieniem numerów z sieci Orange Polska S.A. do sieci Play. Pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do składania wniosków
wymaganych do przeniesienia numerów do Play. Pełnomocnictwo jest nieodwołalne.

Informacje prawne

Przenosimy numery na podstawie §10 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych
sieciach telekomunikacyjnych z 12 grudnia 2018 roku. P4 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia PE i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane zgromadzone we wniosku
przetwarzane są w celu realizacji uprawnienia do przeniesienia numeru telefonu.

Moje oświadczenia

• Wiem, że przeniesienie numeru do Play oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych u mojego obecnego
operatora. Jeśli rozwiążę umowę z Operatorem przed końcem okresu promocyjnego, na jaki została zawarta, to on może mi naliczyć
opłatę specjalną lub karę. Rozumiem, że nie mogę obciążyć Play za ewentualne konsekwencje, w szczególności, aby zwrócił mi
równowartość kary, która ewentualnie będzie mi naliczona.
• Korzystam z oferty na abonament.
• Jestem uprawnionym użytkownikiem przenoszonych numerów.
• Wiem, że jeśli dane we wniosku nie są zgodne z danymi zarejestrowanymi w Orange Polska S.A., to przeniesienie nie dojdzie do skutku, a
Play nie ponosi za to odpowiedzialności.
• Wiem, że Orange Polska S.A. może uzależnić przekazanie przenoszonych numerów od spełnienia warunków określonych w jego
regulaminie przenoszenia numerów, za co Play nie ponosi odpowiedzialności.
• Wiem, że mogę przerwać proces przenoszenia numerów, składając taką dyspozycję w Orange Polska S.A. lub w Play.
• Wiem, że wniosek o przeniesienie numerów do sieci Play jest ważny 21 dni od daty złożenia.
• Wyrażam zgodę na ewentualną przerwę w świadczeniu usług nie dłuższą niż 48 godzin.
TAK
NIE

Podpis przedstawiciela Play

Tutaj podpisz
miejscowość i data:

podpis i pieczątka sprzedawcy
, SID:

P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 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.
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