Karta rejestracyjna T-Mobile na kartę/Heyah na kartę
TMPL002

Podmioty inne niż Osoby Fizyczne

Nazwa firmy *

Ulica *

nr domu / nr mieszkania *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Seria i nr dokumentu *

NIP *

Nr telefonu *

E-mail Kontaktowy

Nr seryjny Karty SIM *
(19 znaków)

Hasło *
(od 6 do 20 cyfr)

REGON

Proszę o dostarczanie wyłącznie drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail proponowanych
przez T-Mobile Polska S.A. („Operator”) zmian warunków regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych i zmian w cenniku tych usług, jak również informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu
lub siedziby Operatora. Powyższy wniosek nie dotyczy dostarczania propozycji zmian i informacji o
zmianach, dla których Umowa lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują powiadomienie
wyłącznie przez podanie do publicznej wiadomości.
Wyrażam sprzeciw wobec przetwarzania i udostępniania danych obejmujących firmę (nazwę), adres
siedziby firmy oraz numer abonencki do firmy, w celu umieszczenia ich w spisach abonentów służących
świadczeniu przez Operatora oraz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych usługi informacji o
numerach telefonicznych.
W przypadku niewyrażenia powyższego sprzeciwu, przyjmuję do wiadomości, że firma (nazwa), adres oraz
Numer Telefonu trafią do spisu abonentów prowadzonego przez Operatora oraz zostaną przekazane w celu
umieszczenia ich w analogicznym spisie Orange Polska S.A. i innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.
Przyjmuję także do wiadomości, że (a) jedynym celem usług informacji o numerach telefonicznych jest
umożliwienie osobie poszukującej znalezienia numeru abonenta, (b) usługa informacji o numerach
telefonicznych może być realizowana jako usługa głosowa lub w postaci spisu abonentów w formie książkowej
lub elektronicznej, (c) Operator świadczy tę usługę w postaci głosowej, a (d) w przypadku spisu abonentów w
formie elektronicznej, możliwe jest korzystanie przez jego użytkowników z wyszukiwarek, które do tego spisu
zostały dołączone.
W zamian za ekwiwalent udostępniony mi w Internecie pod adresem www.t-mobile.pl/bonus lub
www.heyah.pl/bonus wyraziłem zbiorczo zgodę na:
1. otrzymywanie drogą elektroniczną (np. SMS, MMS, e-mail) na wszystkie numery telefonów, z których
korzystam na podstawie umów zawartych z Operatorem, na podane przeze mnie Operatorowi
telefoniczne numery kontaktowe (jeśli podano) oraz na powyższy adres e-mail i każdy podany przeze
mnie adres E-mail Kontaktowy (jeśli podano) informacji handlowych Operatora lub partnerów
Operatora. Przez takich partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą
pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w
szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów
reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą
Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich
umów („Partnerzy”),
2. przetwarzanie w celach marketingowych Operatora lub Partnerów danych transmisyjnych związanych
ze wszystkimi numerami telefonów, z których korzystam na podstawie umów zawartych z Operatorem,
3. wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego
produktów i usług Operatora lub Partnerów, w stosunku do wszystkich numerów telefonów
wykorzystywanych przeze mnie na podstawie umów zawartych z Operatorem oraz telefonicznych
numerów kontaktowych podanych Operatorowi (jeśli podano).
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Akceptuję warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych określone w „Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” / „Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników”.
Oświadczam, że wskazane powyżej dane są aktualne i prawdziwe. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,
że jedynie poprawnie i kompletnie wypełniona karta jest podstawą uruchomienia procesu rejestracji
Użytkownika.

miejscowość, data *

podpis Użytkownika *

Dokument, na podstawie którego potwierdzono powyższe dane (wypełnia Operator)
dowód osobisty
paszport
prawo jazdy
Uwaga!
Wypełnioną czytelnie kartę należy dostarczyć do Punktu Sprzedaży T-Mobile lub wysłać na adres:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwi zarejestrowanie danych Użytkownika oraz jego identyfikację na podstawie tych danych.
* Pola obowiązkowe do wypełnienia
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