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OŚWIADCZENIA i WNIOSKI UŻYTKOWNIKA 
 

 
Ja, niżej podpisany/a, wyrażam swoją wolę zgodnie z zaznaczeniami poniżej: 

1. Zgoda na informowanie elektroniczne  

Oświadczam, że: 

     wyrażam zgodę                                               nie wyrażam zgody 

- na dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia 

usług, a także o każdej proponowanej zmianie w Cenniku oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy drogą 

elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie, oraz iż  

zostałem                                                         nie zostałem 

- poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób. 

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych 

Oświadczam, że:  

      wyrażam zgodę                                               nie wyrażam zgody 

- na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych transmisyjnych w celach prezentacji produktów i usług 

świadczonych przez TELBESKID za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak telefon, czy 

komputer. Zasady przetwarzania tych danych zawarte są w dokumencie Informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych. 

Wyrażona zgoda pozwoli nam na telefoniczne przedstawienie oferty handlowej Telbeskid Sp. z o.o., w tym na 

zaproponowanie nowych warunków przedłużenia umowy.  

 

3. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy 

Oświadczam, że: 

       wyrażam zgodę                                               nie wyrażam zgody 

- na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie, numeru NIP, numeru konta bankowego oraz numeru/ów 

telefonu/ów kontaktowych w celach realizacji Umowy. Zasady przetwarzania tych danych zawarte są w dokumencie 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

4. Zgodna na elektroniczne rozpatrywanie reklamacji  

Oświadczam, że: 

       wyrażam zgodę                                                nie wyrażam zgody 

- na potwierdzanie przyjęcia składanych przeze mnie reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje przez 

TELBESKID drogą elektroniczną wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej.  

 

 

 

 

 

Do Umowy:  
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5. Zgoda konsumenta zawierającego umowę na odległość/poza lokalem TELBESKID 

Oświadczam, że: 

        wyrażam zgodę                                                  nie wyrażam zgody 

- na wykonanie instalacji i aktywacji usług oraz rozpoczęcie świadczenia mi usług przed upływem czternastodniowego 

terminu do odstąpienia przeze mnie od Umowy zawartej poza lokalem TELBESKID / na odległość. 

 

6. Potwierdzenie otrzymania wzorców umownych, akceptacja Umowy i załączników do Umowy 

Oświadczam, że przed zawarciem Umowy: 

  otrzymałem (zapoznałem się i zaakceptowałem)             nie otrzymałem 

- wzorzec:  
Umowy
 Regulaminu Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez TELBESKID Spółka  z o.o. 
 Cennika Usługi Dostępu do Internetu TELBESKID Spółka z o.o.  
 Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez TELBESKID Spółka z o.o.  
 Regulaminu Promocji Gadżetowej. 
- dotyczących usług świadczonych przez TELBESKID Spółkę  z o.o. 
 

7. Zgoda na fakturę elektroniczną 

Oświadczam, że: 

      wyrażam zgodę                                                nie wyrażam zgody 

- na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa, drogą elektroniczną na podany 

przeze mnie przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej oraz iż: 

      zostałem poinformowany                                   nie zostałem poinformowany 

- o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób 

 

 

………………………….        ……………………………… 

Data                 Podpis Użytkownika 

 


