KARTA ZGÓD ABONENTA
(dla osób fizycznych)
do umowy numer:

Abonent:

TAK
1. Potwierdzam otrzymanie informacji, że:
- Administratorem danych osobowych jest Peoplefone Polska S.A.(„Operator”) Al. Jana Pawła II 80
lok.116, 00-175 Warszawa.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres
właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach
marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
-

-

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych
jest warunkiem rejestracji konta w PLFON oraz możliwości świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rejestracji
konta w PLFON.

2. Wyrażam zgodę na:

TAK

NIE

a. przetwarzanie danych, o których mowa w art. 161 ust. 3 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne, tj. w szczególności: numeru konta bankowego lub karty płatniczej, adresu
poczty elektronicznej oraz numerów telefonów kontaktowych.
b. przetwarzanie danych o lokalizacji w celu świadczenia usług o wartości wzbogaconej tj. w celu
powiadamiania o usługach i promocjach trwających w miejscu, w którym się w danym
momencie znajduję.
c. przetwarzanie przez okres obowiązywania Umowy danych transmisyjnych dla celów marketingu
usług telekomunikacyjnych.
d. otrzymywanie informacji, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach,
usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej dla celów marketingu bezpośredniego.
e. otrzymywanie informacji, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach,
usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych przy użyciu automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

3. Wyrażam zgodę na zamieszczenie identyfikujących mnie danych to jest: numeru telefonu, nazwiska i
imion, nazwy miejscowości oraz ulicy w miejscu zamieszkania, przy której znajduje się zakończenie
sieci, mi udostępnione w spisach abonentów prowadzonych przez PLFON.
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TAK

NIE

4. Wyrażam zgodę na udostępnianie identyfikujących mnie danych to jest: numeru telefonu, nazwiska i
imion, nazwy miejscowości oraz ulicy w miejscu zamieszkania, przy której znajduje się zakończenie
sieci, mi udostępnione innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym:
a. dla celów świadczenia usług informacji o numerach telefonicznych;
b. w spisach abonentów innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych (w tym w Ogólnopolskim
Spisie Abonentów lub Ogólnokrajowej Informacji o Numerach Telefonicznych).
5. Wyrażam zgodę na udostępnianie przez PLFON moich danych osobowych pozostałym spółkom
wchodzącym w skład grupy kapitałowej w celach marketingu produktów i usług tych spółek.
6. Chcę otrzymywać drogą elektroniczną informacje o treści proponowanych zmian warunków Umowy
lub potwierdzeń o zmianie Umowy, w tym określonych Regulaminem na podany w Umowie
adres poczty elektronicznej.
7. Chcę otrzymywać drogą elektroniczną informacje o treści proponowanych zmian warunków Umowy
lub potwierdzeń o zmianie Umowy, w tym zmian Cennika na podany w Umowie adres poczty
elektronicznej.
8. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi na podany w Umowie adres poczty elektronicznej Rachunku
Telekomunikacyjnego (e-faktury)
9. Wyrażam zgodę na potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz na udzielenie odpowiedzi na reklamację
w formie elektronicznej na podany w Umowie adres poczty elektronicznej.
10. Żądam rozpoczęcia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
11. Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) upoważniam firmę Peoplefone Polska SA do wystąpienia do
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowej Informacji Długów
Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących
mojej osoby.
12. Chcę otrzymywać wykazy wykonanych Usług Telekomunikacyjnych na podany w Umowie lub
przy Aktywacji Konta VoIP adres poczty elektronicznej.

CZYTELNY podpis abonenta

Strona 2 z 2

