ZGODA NA STOSOWANIE PRZEZ OPERATORA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

Do Operatora:
• Multimedia Polska S.A. 1)
• Multimedia Polska – Południe S.A. 2)
• Multimedia Polska Biznes S.A. 3)
Abonent:

Imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy / nazwa podmiotu upoważnionego do wyrażenia zgody (dalej Abonent)

Osoby upoważnione do reprezentacji

Tel. kontaktowy 4)

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

NIP 5)

Adres zamieszkania/siedziby:

REGON 5)

Kod

–

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Adres poczty elektronicznej e-mail 4)

Niniejszym akceptuję stosowanie faktur elektronicznych przez Operatora.
Wnoszę o dostarczanie drogą elektroniczną, za pomocą eBOK Multimedia Polska, treści każdej zmiany warunków umowy abonenckiej dokonanej za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, w tym również informacji o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków umowy abonenckiej oraz jej zakresie i terminie
wprowadzenia zmian, a także 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) lub adresu lub siedziby Operatora.
Niniejsza zgoda obejmuje łącznie spółki z Grupy Multimedia Polska: Multimedia Polska S.A. 1), Multimedia Polska – Południe S.A. 2) oraz Multimedia Polska Biznes S.A. 3),
stosownie do usług świadczonych przez danego Operatora.
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 Multimedia Polska – identyfikator hasła:

...........................................................................................................
data i czytelny podpis Abonenta

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), dane osobowe
Abonenta będą przetwarzane w bazie danych Operatora stosownie do zakresu udzielonych zgód oraz dla celów ich realizacji. Abonent 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.

1)

Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91 764 808 PLN.
2)
Multimedia Polska – Południe S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000065225, REGON: 690296300, NIP: 813-10-07-171, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 199 820 900 PLN.
3)
Multimedia Polska Biznes S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854) przy Al. Jana Pawła II 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324141, REGON: 630955955, NIP: 7781290722, wysokość kapitału zakładowego: 13 966 903 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 13 966 903 PLN.
4)
Przetwarzanie tych danych Abonenta będącego osobą fizyczną odbywa się wyłącznie za jego zgodą.
5)
Nie dotyczy osób fizycznych.

