
Załącznik nr 2  Oświadczenie Abonenta  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multinet24 Sp. z o.o  z siedzibą w Dębicy (39-200) ul. Krótka 2 jako 

Administratora Danych Osobowych moich danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu 

osobistego, numer NIP, numer konta bankowego, adres e-mail, numer telefonu przekazanych przy zawieraniu Umowy 

oraz w trakcie jej wykonywania, wyłącznie na potrzeby wykonania Umowy. Dane te będą przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 [  ]  tak     [  ] nie 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez firmę Multinet24 Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy (39-200) 

ul. Krótka 2 , jako Administratora Danych Osobowych w celu: otrzymywania faktur, ewentualnych: bilingów, korekt 

faktur , duplikatów faktur, wezwań do zapłaty  w formie elektronicznej w pliku PDF oraz innych dokumentów 

niezbędnych do realizacji Umowy.  

[  ] tak     [  ] nie 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multinet24 Sp z o.o  z siedzibą w Dębicy (39-200) ul. Krótka 2 jako 

Administratora Danych Osobowych moich danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu 

dla celów marketingowych, w tym przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, usługach, konkursach i 

produktach oraz innych informacji handlowych. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania 

umowy. 

[  ] tak     [  ] nie 

4. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną poprzez numer telefonu oraz adres e-mail podane w umowie w ramach 

zgłaszania prac planowych na sieci, informowania o usterkach oraz usuwania awarii na sieci. 

[  ] tak   [  ] nie 

5. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w ramach procedur reklamacyjnych w tym w szczególności przesyłania 

odpowiedzi na reklamacje na podany adres e-mail.  

[  ] tak    [  ] nie 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Multinet24 Sp. z o.o z siedzibą w 

Dębicy ( 39-200) ul. Krótka 2 jako Administratora Danych Osobowych w celu: doręczania propozycji zmiany Umowy, 

Regulaminu i Cennika w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz potwierdzenia 

dokonanych zmian Pakietu świadczonych Usług. 

[  ] tak    [  ] nie 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multinet24 Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingu produktów 

i usług podmiotów współpracujących z Dostawcą i przesyłanie dotyczących ich informacji handlowych środkami 

komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail oraz numer telefonu. 

[  ] tak    [  ] nie 

8. Wyrażam zgodę na profilowanie, 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. 

[  ] tak    [  ] nie 

9. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w publicznie dostępnym Telefonicznym Spisie Abonentów. 

[  ] tak     [  ] nie 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multinet24 Sp. z o.o przez okres obowiązywania Umowy dla celów marketingu 

usług telekomunikacyjnych- dotyczących mnie danych transmisyjnych( przez które rozumieć należy dane przetwarzane 

dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych i naliczania opłat a usługi telekomunikacyjne) 

[  ] tak   [  ] nie 

11.  Domagam się rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy 

liczonego od dnia zawarcia Umowy ( dotyczy Umowy zawartej poza Biurem Obsługi Klienta ) 

[  ] tak    [  ] nie    [  ] nie  dotyczy 

 

Jestem świadomy. iż przysługuje mi prawo odwołania każdej z w.w zgód *** 

           

 

          _____________________________  

                          Data i podpis Abonenta 

*** Wycofanie zgody dot. Pkt 1 skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem obowiązującej Umowy.   


