
Zgoda na otrzymywanie tv2TYGODNIKA Cyfrowego Polsatu 
 

 
1. Wyrażam zgodę, na otrzymywanie raz na 2 tygodnie, w czasie trwania zawartej na piśmie Umowy 

Abonenckiej w zakresie zapewnienia dostępu do programów telewizyjnych i/lub radiowych, od 
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, zarejestrowanej 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010078, NIP 796-18-
10-732, o kapitale zakładowym 10.733.000 złotych, wpłaconym w pełnej wysokości, dalej: 
„Cyfrowy Polsat”, wydawanej przez Cyfrowy Polsat bezpłatnej gazety pod tytułem „tv2TYGODNIK 
Cyfrowego Polsatu” wraz z bezpłatnymi materiałami reklamowymi, informacyjnymi, dokumentami i 
korespondencją adresową w tym z próbkami, innymi wydawnictwami, informacją o treści 
handlowej, reklamowej, marketingowej i informacyjnej od producentów, dostawców produktów oraz 
usług, w szczególności konsumpcyjnych i finansowych, w postaci przesyłki pocztowej oraz za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
 

2. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili jestem uprawniony/a do rezygnacji z otrzymywania 
„tv2TYGODNIK Cyfrowego Polsatu”. W tym celu z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia należy przesłać pisemne oświadczenie, na podany poniżej adres, skontaktować się z 
Centrum Obsługi Klienta Cyfrowego Polsatu lub wypełnić deklarację na stronie 
https://icok.cyfrowypolsat.pl. Cyfrowy Polsat jest uprawniony do wypowiedzenia umowy i 
zaprzestania przesyłania gazety „tv2TYGODNIK Cyfrowego Polsatu”, informując o tym pisemnie z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Prawo odstąpienia w terminie 
dziesięciodniowym nie przysługuje.  

 
3. W tym celu, niezależnie od wcześniejszych oświadczeń dotyczących przetwarzania danych, 

złożonych w związku z Umową Abonencką, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w zakresie mojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz 
danych zawartych w ankiecie lub zebranych w ewentualnych kolejnych badaniach, przez 
administratora danych osobowych, tj. Cyfrowy Polsat, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Dane osobowe mogą być 
przekazane innym podmiotom wyłącznie w celu wykonania umowy, w tym w celu dostarczania 
gazety. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

 
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi warunkami i je akceptuję. 

 
 
Wszelkie reklamacje i oświadczenia, w tym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych powinny być kierowane na piśmie pod adres: Cyfrowy Polsat, Centrum Obsługi Klienta, 
ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe” 


