
OŚWIADCZENIA KLIENTA INDYWIDUALNEGO – cz. II - OŚWIADCZENIA

DOLSAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie, 97-400
Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23C zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000240925, NIP 769-207-34-08,
REGON 100089445 zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
Dz. U.UE.L.2016.119.1), informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dane Abonenta:

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23c

Adres email** /  Nr telefonu

Adres korespondencyjny

* W przypadku cudzoziemca ** Wymaga zgody Abonenta będącego osobą fizyczną

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23cAdres Świadczenia Usługi

Imię i nazwisko

e-mail: biuro@dolsat.pl,

PESEL
Dolsat Sp. z o.o.

Nr paszportu lub karty pobytu*

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.
Otrzymał i zapoznał się z dokumentem "Klauzula informacyjna - Informacje
dotyczące danych osobowych"
Posiada prawo do dysponowania lokalem uprawniające go do zawarcia i
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Abonenckiej.
otrzymał i zapoznał się Minimalnymi wymaganiami sprzętowymi usług
internetowych oraz Warunkami Właściwego Użytkowania Usług Internetowych
upoważnia DOLSAT Sp. z o. o. do wystawiania faktur VAT za wykonywane usługi
bez jego podpisu oraz dostarczania ich drogą elektroniczną, jeśli złożył pisemną
dyspozycję ze wskazaniem adresu mailowego w Biurze Obsługi Klienta.
Upoważnienie jest ważne na czas trwania Umowy.



Najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się Umową Abonencką
lub Aneksem otrzymał warunki świadczenia usług od Operatora, zapoznał się z
ich treścią, akceptuje je oraz zobowiązuje się przestrzegać zawarte w nich
postanowienia.
otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Abonenckiej o
zapewnienie możliwości korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych,
Regulaminem Korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych, Procedurą Obsługi
Reklamacji oraz Cennikiem Usług Multimedialnych, zawierającym ceny i opis
Usługi, Usług Dodatkowych oraz zestawienie innych opłat.
otrzymał i zapoznał się z Regulaminem Korzystania z faktury elektronicznej (e-
FAKTURA)
otrzymał i zapoznał się z Regulaminem przenoszenia przydzielonego numeru
telefonu przy zmianie operatora.
otrzymał i zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Cyfrowych Usług
Interaktywnych TV HD.

Podpis AbonentaMiejscowość i data


