FORMULARZ REJESTRACYJNY
Firma
DANE FIRMY:
Nazwa Firmy*:

NIP*:

ADRES SIEDZIBY:
Ulica*:

Miejscowość*:

Nr domu/nr mieszkania*:

Kod pocztowy*:

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Ulica*:

Miejscowość*:

Nr seryjny karty SIM*:

Nr domu/nr mieszkania*:

Kod pocztowy*:

Nr telefonu*:

E-mail:

OŚWIADCZENIA ABONENTA:
Oświadczam, że udostępniam moje dane w celu otrzymywania w określonych w ustawie w dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz 1800 z późn. zm.) przypadkach informacji i zawiadomień w szczególności do
otrzymywania informacji o zmianach cenników lub regulaminów oraz potwierdzeń zmian umowy.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Telestrada S.A. mojego adresu poczty elektronicznej w celach związanych ze
świadczonymi usługami a w szczególności żądaniem przesyłania informacji i zawiadomień przewidzianych ustawą z dnia 16
lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz 1800 z późn. zm.)

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji m. in. o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz
innych informacji handlowych drogą elektroniczną. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych m. in. o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i
konkursach przy użyciu Automatycznych Systemów Informacji Głosowej.

TAK

NIE

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

TAK

NIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem karty SIM Lajt Mobile
określone w Regulaminie Świadczenia Usług Przedpłaconych Komórkowych Lajt Mobile na rzecz Abonentów przez Telestrada S.A. z siedzibą w
Warszawie, 04-203, przy ulicy Murmańskiej 25 (dalej „Operator”). Operator jest administratorem danych osobowych Abonentów. Dane osobowe
Abonenta przetwarzane będą w celu realizacji usług telekomunikacyjnych oraz w celu marketingu własnych produktów i usług. Abonent posiada prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Operatorowi danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że wskazane powyżej
dane są aktualne i prawdziwe. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, jedynie poprawnie i kompletnie wypełniona karta jest podstawą rejestracji.

Miejscowość, data*:

Podpis *:

*Pola obowiązkowe do wypełnienia przez Abonenta

Wypełniony formularz rejestracyjny należy dostarczyć listownie bądź osobiście na adres: Telestrada S.A., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa.
Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwi zarejestrowanie danych Abonenta oraz jego identyfikację na podstawie tych danych.

