
   DEKLARACJA     
Przyłączeniowa   do   Sieci   światłowodowej     

Poniższa   deklaracja   jest   niezbędna   do   wykonania   przyłącza   do   sieci   światłowodowego   Internetu   i   Telewizji   
przez   TELESIM   w   Twojej   lokalizacji.     
  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  
  
  

…………………………..   
                      data   i   podpis     
  

⬜    Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   przez   Telsim   sp.   z   o.o.   moich   danych   osobowych   podanych   w   niniejszym   formularzu   w   celu   realizacji   koncepcji   sieci   
światłowodowej   oraz   kontaktu   w   celu   ustalenia   lokalizacji   przyłącza     

⬜    Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   przez   Telsim   sp.   z   o.o.   moich   danych   osobowych   podanych   w   niniejszym   formularzu   na   potrzeby   jednorazowego   kontaktu   
telefonicznego   celem   przedstawienia   oferty   handlowej   Telesim,   zainteresowanie   którą   wyraziłam/wyraziłem.     

⬜    Wyrażam   zgodę   na   jednorazowe   przesłanie   przez   Telsim   sp.   z   o.o.   informacji   handlowych   drogą   elektroniczną   na   adres   e-mail   wskazany   w   formularzu   
celem   przedstawienia   oferty   handlowej   Telesim,   zainteresowanie   którą   wyraziłam/wyraziłem.     

  
  

……...………………………..     
data   i   podpis   

  
  
  
  
  
  
  

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   podanych   w   formularzu   jest    Telsim   sp.   z   o.o. z   siedzib ą    w   B ę dzine   przy   ul.   Barlickiego   26a.   Dane   te   zostan ą    wykorzystane   wy łą cznie   na   potrzeby   realizacji   koncepcji   realizacji   
inwestycji   sieci    ś wiat ł owodowej   w   miejscowo ś ci,   kontaktu   w   celu   ustalenia   lokalizacji   przy łą cza   oraz   –   w   przypadku   wyra ż enia   zgody   -   na   potrzeby   jednorazowego   kontaktu   telefonicznego   lub   mailowego   celem   
przedstawienia   oferty   handlowej   Telesim   lub   partnerów   Telesim,   którymi   Pa ń stwo   wyrazili ś cie   zainteresowanie,   a   nast ę pnie   –   w   przypadku   braku   zainteresowania   t ą    ofert ą    –   zostan ą    usuni ę te.   Do   czasu   usuni ę cia   danych   ma   
Pani/Pan   prawo   dost ę pu   do   tre ś ci   podanych   w   niniejszym   formularzu   swoich   danych   oraz   prawo   do   ich   poprawiania.   Podanie   danych   oraz   wyra ż enie   ww.   zgody   s ą    dobrowolne.   Mo ż e   Pani/Pan   odwo ł a ć    zgod ę    w   ka ż dym   
czasie   w   dowolny   sposób.   

imię     

nazwisko     

ulica     numer   domu     

kod   pocztowy       miejscowość     

numer   telefonu,e-mail     

Pesel:       

Deklaruję   chęć   skorzystania   z   ultraszybkiego   Internetu   od   100Mbps:    ⬜     Tak;    300Mbps:    ⬜     Tak     

                                                                                                     600Mbps:    ⬜     Tak;    1000Mbps:    ⬜     Tak     
  
  

Jako   właściciel/współwłaściciel,   wyrażam   zgodę   na   przyłączenie   na   w/w   nieruchomości   przez   Telesim   
do   sieci   światłowodowej   oraz   dostęp   służb   technicznych   TELESIM   do   tej   infrastruktury   w   celu   

wykonywania   wszelkich   czynności   niezbędnych   do   eksploatacji,   konserwacji   i   napraw.    ⬜     Tak     
  


