Formularz Rejestracyjny
Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
numer telefonu Użytkownika Cyfrowego Polsatu

osoba prywatna

firma

hasło

imię i nazwisko Użytkownika/nazwa firmy osób prawnych i jednostek organizacyjnych

miejsce zamieszkania/siedziba firmy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych

kod pocztowy
_

ulica

numer domu

adres korespondencyjny

numer lokalu

kod pocztowy
_

ulica

numer domu

seria i numer dokumentu tożsamości - dowód osobisty/prawo jazdy/paszport*

numer lokalu

PESEL/NIP dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych*

imię i nazwisko osoby upoważnionej

telefon kontaktowy Użytkownika

Biuro Numerów Cyfrowego Polsatu
TAK

NIE

adres e-mail Użytkownika

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa.
Administrator danych przetwarza dane dla potrzeb realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie przepłaconym oraz w celu realizacji
prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Administrator danych gwarantuje
zachowanie poufności danych osobowych i prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyfrowy Polsat S.A moich danych osobowych podanych powyżej w celach marketingowych, w tym na wykorzystanie
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego oraz na udostępnianie powyższych danych osobowych na rzecz innych podmiotów
w celu marketingu towarów lub usług innych podmiotów współpracujących z Cyfrowym Polsatem S.A.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cyfrowego Polsatu S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.).
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyfrowy Polsat S.A. dotyczących mnie danych przetwarzanych dla celów przekazywania komunikatów w sieciach
telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym również wskazujących położenie geograficzne urządzenia końcowego (dane
transmisyjne) dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia usług wymagających przetworzenia danych o lokalizacji (usługi o wartości
wzbogaconej) w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a po upływie okresu obowiązywania tej umowy, przez czas niezbędny
dla realizacji tych celów. Dane o lokalizacji mogą zostać przekazane innemu podmiotowi dla celów świadczenia usługi tworzącej wartość wzbogaconą.
TAK

NIE

Niniejszym oświadczam, że moje dane osobowe, podane powyżej są aktualne i prawdziwe. Oświadczam, że jestem uprawionym użytkownikiem numeru
wskazanego w niniejszym formularzu rejestracyjnym, a przedmiotowa karta SIM została nabyta przeze mnie zgodnie z prawem.

……………………….……………………………………………….……………………….
miejscowość, data, czytelny podpis Użytkownika
* niepotrzebne skreślić

