Karta rejestracyjna
T-Mobile na kartę / Heyah na kartę / tuBiedronka
TMPL002

Podmioty inne niż Osoby Fizyczne

Nazwa firmy *

REGON / NIP / KRS *
Kod pocztowy
W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą także inne określenia składające się na firmę (nazwę), jeśli występują. W przypadku spółki cywilnej
imiona i nazwiska wspólników i inne określenia składające się na firmę (nazwę), jeśli występują.

Imiona osoby rejestrującej *

Nazwisko osoby rejestrującej *

Seria i nr dokumentu osoby rejestrującej *

Rejestrowany numer telefonu *

Telefon kontaktowy

Nr seryjny Karty SIM *
(19 znaków)

Hasło *
(8 cyfr)

E-mail kontaktowy

Wyrażam sprzeciw wobec przetwarzania i udostępniania danych obejmujących firmę (nazwę), adres
siedziby firmy oraz numer abonencki do firmy, w celu umieszczenia ich w spisach abonentów służących
świadczeniu przez Operatora oraz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych usługi informacji o
numerach telefonicznych.
W przypadku niewyrażenia powyższego sprzeciwu, przyjmuję do wiadomości, że firma (nazwa), adres oraz
Numer Telefonu trafią do spisu abonentów prowadzonego przez Operatora oraz zostaną przekazane w celu
umieszczenia ich w analogicznym spisie Orange Polska S.A. i innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.
Przyjmuję także do wiadomości, że (a) jedynym celem usług informacji o numerach telefonicznych jest
umożliwienie osobie poszukującej znalezienia numeru abonenta, (b) usługa informacji o numerach
telefonicznych może być realizowana jako usługa głosowa lub w postaci spisu abonentów w formie książkowej
lub elektronicznej, (c) Operator świadczy tę usługę w postaci głosowej, a (d) w przypadku spisu abonentów w
formie elektronicznej, możliwe jest korzystanie przez jego użytkowników z wyszukiwarek, które do tego spisu
zostały dołączone.
Wyrażam zgodę na:
Otrzymywanie od Operatora głosowych lub wizualnych, w tym tekstowych (np. SMS, MMS, e-mail),
informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących. W odniesieniu do informacji marketingowych
Operatora oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy. Przez Partnerów rozumie się
podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji
handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na
telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie
zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji
handlowej podmiotom będącym stronami takich umów.
Przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingowych Operatora.
Przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingowych Partnerów.
Gromadzenie, automatyczne analizowanie i zestawianie, przez Operatora informacji o internetowych
adresach elektronicznych, z którymi łączyło się wykorzystywane przeze mnie urządzenie końcowe,
informacji o rodzaju używanego urządzenia jak również rodzaju i wersji oprogramowania dla celów
określania moich preferencji zakupowych wynikających z aktywności internetowej (profil użytkownika) oraz
prezentowania mi w oparciu o tak określone preferencje reklam produktów i usług: Operatora, Partnerów.
Zgoda nie obejmuje prawa do gromadzenia i analizowania danych wrażliwych. Zgoda obowiązuje przez
okres obowiązywania umowy albo do jej wycofania. Odwołanie lub wygaśnięcie zgody skutkuje
usunięciem profilu użytkownika.
Przetwarzanie przez Operatora moich danych osobowych w celach marketingowych Partnerów. Zgoda
obowiązuje do zakończenia umowy albo jej odwołania.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora moich danych dla celów marketingowych produktów i
usług Operatora po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy.
Otrzymywanie od Operatora informacji wizualnych (np. SMS, MMS, e-mali), wysyłanych w ramach
porozumienia Operatora z Komendą Główną Policji, mających na celu pomoc w odnalezieniu zaginionych
dzieci, które zostały objęte procedurą poszukiwawczą Child Alert. Oświadczenie jest niezależnie od czasu
obowiązywania umowy.
Akceptuję warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych określone w „Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” / „Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników” / „Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka”.

miejscowość, data *

czytelny podpis osoby rejestrującej *

Dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość osoby rejestrującej (wypełnia Operator):
dowód osobisty
paszport
karta pobytu
Dane firmy:
potwierdzono we właściwym rejestrze zgodność podanych przez Abonenta danych (wypełnia Operator)
Uwaga!
Wypełnioną czytelnie kartę należy dostarczyć do Punktu Sprzedaży T-Mobileoraz okazać dokument na podstawie którego będzie można potwierdzić
powyższe dane. Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwi zarejestrowanie danych Użytkownika oraz jego identyfikację na podstawie tych danych.
* Pola obowiązkowe do wypełnienia
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