OPERATOR: Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881, REGON 190007345, KRS 0000238931
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi 91 764 808 zł
Biuro Obsługi Klienta ul. Rzeszowska 135, 39-200 Dębica
Infolinia tel.: 244 244 244

Data wydruku DD/MM/RRRR

WNIOSEK nr ZPN_MVNO/12345/RRRR o przeniesienie przydzielonego numeru
do sieci Multimedia Polska S.A.
Imię i nazwisko/firma przedsiębiorcy/nazwa podmiotu upoważnionego do złożenia wniosku (dalej Klient):
KOWALSKI JAN ;
Osoby upoważnione do reprezentacji:
n/d
Tel. Kontaktowy (fax) 1) : 48123456789
Email 1): n/d
PESEL (w przypadku braku: nazwa i numer dokumentu tożsamości) / nazwa i nr rejestru lub ewidencji :
RRMMDD12345
NIP 2): n/d
REGON 2): n/d
Adres zamieszkania/siedziby: ul. Nowa 1; 00-001 Miejscowość
Adres do korespondencji: ul. Nowa 1; 00-001 Miejscowość
1)
2)

w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dane są podawane za jego zgodą
w przypadku, gdy Klient nie jest osobą fizyczną

Oświadczenie Klienta będącego osobą fizyczną:
Oświadczam, że
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Multimedia Polska S.A. moich danych osobowych,
tj. numeru telefonu kontaktowego, nr fax, adresu e-mail określonych w niniejszym Wniosku, dla celów jego realizacji.
podpis Klienta: .................................................................

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień
w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 249, poz. 1670) dalej Rozporządzenie, wnoszę o przeniesienie przydzielonego
numeru do Multimedia Polska S.A. 3):
Przydzielony numer/numery telefonu, o przeniesienie których wnioskuje Klient, albo numer lub numery umowy z dotychczasowym
dostawcą (w przypadku przenoszenia więcej niż jednego numeru):
48987654321
Dotychczasowy dostawca usług zapewniający przyłączenie do publicznej ruchomej sieci telefonicznej:
Obelix SA
Wybrany przez Klienta sposób poinformowania go o rozpoczęciu świadczenia usług
Wiadomością SMS na numer: 48987654321
3)

Multimedia Polska S.A. z siedzibą ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000238931, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 91 764 808 PLN, nr rachunku bankowego: Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie, 36 1750 0009 0000
0000 2175 9651, dalej Multimedia Polska.

Oświadczam, że jestem Abonentem, stroną Umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej ruchomej sieci
telefonicznej Obelix SA. dla numeru/ów telefonu/ów objętego/ych niniejszym Wnioskiem o przeniesienie.
Uwaga!
W celu prawidłowej realizacji przeniesienia numeru/ów, konieczne jest zawarcie umowy o świadczenie Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE dla
numeru/ów telefonu/ów objętego/ych procesem przeniesienia. Zawarcie umowy powinno nastąpić niezwłocznie, po potwierdzeniu możliwości
przeniesienia przydzielonego numeru do sieci Multimedia Polska S.A.

Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru
Niniejszym wnoszę o rozwiązanie umowy/ów o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla numeru/ów objętego/ych
przeniesieniem do sieci Multimedia Polska S.A.
bez zachowania okresu wypowiedzenia w dniu: DD/MM/RRRR
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt. 3 i 5 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), dane
osobowe Klienta będą przetwarzane w bazie danych Multimedia Polska S.A. dla celów realizacji niniejszego Wniosku. Klient oświadcza, że został
poinformowany o prawie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.
Załączniki:
1/ Oświadczenie Klienta4)
2/ Pełnomocnictwo dla Multimedia Polska S.A.4)
4)

niepotrzebne skreślić

..........................................................................................
data i podpis Klienta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adnotacje BOK:
Data przyjęcia wniosku: ..................

Podpis pracownika BOK ...................................................................
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OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a: KOWALSKI JAN;
legitymujący się dokumentem tożsamości (seria, numer): n/d
numer PESEL1): RRMMDD12345
zamieszkały/a: ul. Nowa 1; 00-001 Miejscowość
w związku z zamiarem:
1) wypowiedzenia
umowy
o
świadczenie
publicznie
dostępnych
usług
telekomunikacyjnych
z dotychczasowym dostawcą usług Obelix SA
korzystając z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego operatora

numer/numery będące przedmiotem przeniesienia: 48987654321
zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn.
zm.) oraz
2) zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem
przydzielonego numeru z nowym dostawcą usług Multimedia Polska S.A.
oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umowy
o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem
okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego dostawcy,
w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie).
Ponadto oświadczam, że 2) niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru:
1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą;
2) bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu ..... dni roboczych 3) od dnia zawarcia umowy. W tym
przypadku, jestem świadomy/a zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy
w wysokości nie przekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia.

...............................................................................
(data i czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych dostawcy publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych w związku z realizacją uprawnienia do przeniesienia numeru, w szczególności adresu
korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, w celu realizacji tego uprawnienia.

...............................................................................
(data i czytelny podpis)

____________________________________________________________
1)
2)

3)

W przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Niepotrzebne skreślić. Nie dotyczy abonentów korzystających z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, którzy
udostępnili swoje dane o których mowa w art. 60a ust.1a ustawy.
Termin ten nie może być dłuższy niż okres wypowiedzenia.
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PEŁNOMOCNICTWO
do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem przydzielonego numeru przy zmianie
dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do publicznej ruchomej sieci telefonicznej
Miejscowość, DD/MM/RRRR

Ja, niżej podpisany
Imię i nazwisko: KOWALSKI JAN;
legitymujący się dowodem osobistym (paszportem) seria, numer: n/d
numer PESEL: RRMMDD12345 n/d
Adres zamieszkania: ul. Nowa 1; 00-001 Miejscowość

działając w imieniu własnym (dotyczy osób fizycznych), niniejszym udzielam pełnomocnictwa:
Multimedia Polska S.A. z siedzibą ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, której
akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 91 764 808 PLN, nr rachunku bankowego: Raiffeisen Bank
Polska S.A. w Warszawie, 36 1750 0009 0000 0000 2175 9651,
do dokonania czynności związanych z przeniesieniem przydzielonego numeru 48987654321
przy zmianie dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do publicznej ruchomej sieci telefonicznej, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie warunków korzystania
z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1670) dalej Rozporządzenie,
w szczególności do:
1.
2.

złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
z przeniesieniem przydzielonego numeru, wobec dotychczasowego dostawcy usług;
otrzymania, od dotychczasowego dostawcy usług, zawiadomienia o terminie i warunkach rozwiązania umowy
o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru przy
zmianie dostawcy usług, na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

…….………….……………….…………………………………..

czytelny podpis
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