Załącznik nr 1 do umowy cesji z dnia ………
Tabela z oświadczeniami i wnioskami Abonentów
Lp

1

Oświadczam, że otrzymałem Umowę, Regulamin
oraz Cenniki oraz
zapoznałem się i akceptuję warunki i postanowienia ww. dokumentów.

2

Upoważniam Operatora do wystawiania faktur VAT oraz faktur korygujących
bez podpisu odbiorcy.

3

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia
zgody udzielonej w pkt 4,5,6 niniejszej tabeli w każdym czasie i w dowolny
sposób oraz o okresie lub kryteriach określenia okresu dla przechowywania
danych zbieranych do celów określonych w pkt 4,5,6 niniejszej tabeli

4

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji nowych produktów i
nowych usług przez Operatora oraz podmioty powiązane z Operatorem.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowany o możliwości wglądu
do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia w przetwarzaniu,
prawie przenoszenia danych do innego administratora danych oraz wniesienia
sprzeciwu dla dalszego ich przetwarzania.

5

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na
adres e-mail wskazany w Umowie.

6

Wyrażam zgodę na przesyłania informacji marketingowych związanych ze
świadczonymi przez Operatora usług i produktów, za pomocą urządzeń
końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w tym przy użyciu
poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub MMS oraz konta eBOK.

7

Wnoszę o wykonanie instalacji i aktywacji usługi oraz rozpoczęcie świadczenia
usługi przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia przeze mnie
od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Operatora.

8

Oświadczam, że otrzymałem oraz zapoznałem się przed zawarciem umowy z
informacją na temat praw i skutków odstąpienia od umowy oraz został mi
przekazany formularz dla odstąpienia od Umowy.

9

Oświadczam, że otrzymałem oraz zapoznałem się przed zawarciem umowy z
informacją z art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(tj. Dz. U. 2017, poz. 683 z późn. zm.)

10 Oświadczam, iż montaż instalacji internetowej w Lokalu został wykonany

zgodnie ze sztuką budowlaną, estetycznie oraz przy zachowaniu wszelkich
uwag właściciela. Nie wnoszę tym samym żadnych zastrzeżeń do pracy
techników.

11 Oświadczam, że zostałem poinformowany o zaleceniach Operatora

dotyczących miejsca montażu routera bezprzewodowego, w tym braku
zalecenia do montażu routera w pomieszczeniach typu piwnica lub strych. Tym
samym zgadzam się na montaż urządzenia w niezalecanych
pomieszczeniach, będąc świadomym że nie przysługuje mi prawo do
wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku zasięgu sieci
bezprzewodowej.

12 Upoważniam Operatora do przesyłania mi informacji o zmianach warunków

umowy, regulaminu oraz Cennika w formie elektronicznej - na mój adres
poczty email podany w umowie lub na internetowe konto EBOK.

13 Wnoszę o potwierdzenie w formie pisemnej faktu złożenia oświadczenia o

zmianie warunków Umowy złożonego za pomocą środków porozumiewania
się na odległość oraz zakresu i terminu wprowadzenia zmian.

14 Wnoszę o dostarczenie mi potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi
na reklamację
elektronicznej.

drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty

TAK NIE

NIE
DOTYCZY

