
 

       

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH 

        
 

  

        

złożone w: 

 

dnia: 

           

        

numer Umowy abonenckiej: 

 

numer Abonenta: 

                                         PRZEDSIĘBIORCA TELEKOMUNIKACYJNY  

Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wlkp. (63-400) przy ul. Wolności 19, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000087709, NIP 622-010-61-52, zwanym dalej 

Operatorem, reprezentowanym przez upoważnionego Przedstawiciela: 

 
Imię i nazwisko Przedstawiciela uprawnionego do zawarcia Umowy 

DANE ABONENTA***  Nr Abonenta:  

      
Imię  Nazwisko / Nazwa   REGON ** 

      
PESEL / NIP **  Rodzaj dokumentu   Seria i nr dokumentu 

      
Numer telefonu **  Numer telefonu komórkowego **   Adres e-mail ** 

      
Ulica  

 
Nr domu    Nr lokalu  

 

         Miejscowość  Kod pocztowy       
  *** Podane dane osobowe pozostają zgodne z danymi przekazanymi uprzednio Operatorowi w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy abonenckiej. Zmiany lub uzupełnienia będą uważane za 

wykonanie przez Abonenta prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych została przekazana Abonentowi przy 

zawarciu Umowy abonenckiej (w przypadku umów zawartych od 25.04.2018 r. włącznie) lub jako zmiana wprowadzona do dokumentów abonenckich (w przypadku umów zawartych przed  

25.04.2018 r.). 

        
  TREŚĆ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym wyrażam zgodę na:  

 

Umieszczenie moich danych osobowych (numeru telefonicznego, imion i nazwisk oraz miejscowości i ulicy, na której znajduje się Lokal) w 

publicznie dostępnym spisie abonentów oraz telefonicznej informacji o numerach, w tym również w przypadku możliwości wykorzystywania spisu 

dostępnego w elektronicznej formie za pomocą funkcji wyszukiwania, oraz na przekazanie ww. danych innym przedsiębiorcom, w tym 

w szczególności Orange Polska S.A., w celu realizacji tych usług. 

 

   

 
Wykonywanie na mój numer telefonu połączeń telefonicznych, w tym z użyciem automatycznych systemów wywołujących (połączenia nie 

odbywają się na koszt Abonenta), celem przedstawienia oferty Operatora. 
 

   

 
Przesyłanie mi informacji handlowych o ofercie Operatora na podany wyżej adres poczty elektronicznej (e-maile reklamowe) i/lub numer 
telefonu* (reklamowe wiadomości SMS/MMS) o ofercie Operatora. 

 

   

 
Wnoszę o dostarczanie mi na wskazany adres poczty elektronicznej treści ewentualnej, proponowanej przez PROMAX, zmiany warunków Umowy 

abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie informacji, o których mowa w art. 60a ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Cennika. 
 

   

 

Przetwarzanie przez PROMAX, dla celów związanych ze świadczoną Usługą (a w szczególności dla celów związanych z realizacją wskazanych 

w Regulaminie obowiązków informacyjnych PROMAX), wskazanych w Umowie abonenckiej moich danych osobowych - numeru telefonu 

kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. 

 

   

 
Wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych (w tym również zawiadomień o wystawieniu tych faktur), na zasadach opisanych w 

obowiązujących przepisach prawa, warunkach Umowy oraz w Regulaminie Elektronicznego Biura Obsługi Abonenta ePROMAX. 
 

 

Podane powyżej dane osobowe nowego Abonenta oraz dane o świadczonych na jego rzecz usługach będą przetwarzane przez Operatora (PROMAX sp. j. 

Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój, dane adresowe na wstępie umowy). Dane te będą przetwarzane m.in. w celu marketingu bezpośredniego produktów 

i usług Operatora, w tym poprzez profilowanie (wnioskowanie w oparciu o posiadane dane o cechach Abonenta takich jak preferencje w zakresie usług 

telekomunikacyjnych). Profilowanie ma na celu najlepsze dopasowanie oferty Operatora do potrzeb Abonenta.  

 

Abonent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym profilowania, w zakresie, w 

jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. 

 

 

Jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody Abonenta, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Abonenta. 

 
Niniejszym wyrażam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz danych o świadczonych na moją rzecz usługach w celu marketingu 

bezpośredniego produktów i usług Operatora, w tym profilowania. 

 

   
   
   

       
 czytelny podpis Abonenta    podpis Przedstawiciela Operatora  

    
*   niepotrzebne skreślić 

**  dane dobrowolne 

 


