ZGODA NA STOSOWANIE PRZEZ OPERATORA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH
ORAZ DOSTARCZANIE INFORMACJI I ZAWIADOMIEŃ

Do Operatora:
•
•

Mulmedia Polska S.A. 1)
Mulmedia Wschód Sp. z o.o. 2)

Abonent:

imię i nazwisko / ﬁrma przedsiębiorcy / nazwa podmiotu uprawnionego do wyrażenia zgody (dalej: Abonent)

osoby upoważnione do reprezentacji

telefon kontaktowy 3)

NIP 4)

PESEL (w przypadku braku: nazwa i numer dokumentu tożsamości) / nazwa i nr rejestru lub ewidencji

REGON 4)

Adres zamieszkania / siedziby:
kod pocztowy, miejscowość

ulica, nr domu, nr lokalu

Adres poczty elektronicznej e-mail:

Niniejszym akceptuję stosowanie faktur elektronicznych przez Operatora oraz wnoszę o dostarczanie mi drogą elektroniczną, za pomocą eBOK
Mul media Polska, informacji i zawiadomień, których dostarczenie Abonentowi wymagane jest przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz treści
każdej proponowanej zmiany warunków umowy abonenckiej, w tym określonych w regulaminach świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych lub cennikach Operatora, a także informacji o zmianie nazwy (ﬁrmy), siedziby, danych adresowych, organu który zarejestrował
działalność gospodarczą, a także numeru pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu
Operatora.
Niniejsza zgoda dotyczy Operatora będącego stroną mojej Umowy Abonenckiej o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem stosowania faktur elektronicznych przez spółki z Grupy Multimedia Polska i akceptuję jego postanowienia.
Potwierdzam odbiór hasła dostępu do eBOK Mul media Polska – identyﬁkator hasła:
Niniejszym udostępniam Operatorowi wskazany powyżej adres poczty elektronicznej w celu stosowania faktur elektronicznych oraz dostarczania
mi informacji i zawiadomień zgodnie z moim wnioskiem, na zasadach określonych w Regulaminie stosowania faktur elektronicznych przez spółki z Grupy
Mul media Polska.

data i czytelny podpis Abonenta

1)

Mulmedia Polska S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. T. Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia, wpisana 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
Mulmedia Wschód Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. T. Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000010468, REGON: 357085729,
NIP: 945-18-89-948, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 136 741 000 PLN
3)
przetwarzanie tych danych Abonenta będącego osobą ﬁzyczną odbywa się wyłącznie za jego zgodą
4)
nie dotyczy osób ﬁzycznych
2)
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