
OŚWIADCZENIA KLIENTA INDYWIDUALNEGO – cz. I -  ZGODY

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.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23c

Dolsat Sp. z o.o.

Dane Abonenta:

Adres email** /  Nr telefonu e-mail: biuro@dolsat.pl,

Nr paszportu lub karty pobytu*

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23c

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

Adres Świadczenia Usługi

Adres korespondencyjny

Imię i nazwisko

PESEL

 nie wyrażam wyrażam zgodę

Zgoda na używanie przez DOLSAT Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
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Wyrażona zgoda pozwoli zamieścić w spisie abonentów oraz wykorzystać na potrzeby
innych usług informacyjnych następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, nazwę
miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci i numeru telefonu, a w
przypadku telefonicznej informacji o numerach: jedynie numeru telefonu, w publicznie
dostępnym spisie Abonentów w formie elektronicznej oraz udostępnienie tych danych
innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zobowiązanym do świadczenia usługi
ogólnokrajowego spisu abonentów i usługi ogólnokrajowej informacji o numerach
telefonicznych.

 nie wyrażam wyrażam zgodę

Zgoda na zamieszczenie danych osobowych w spisach abonentów i biurze numerów.2

 nie wyrażam wyrażam zgodę

Zgoda na wywiercenie otworów, mocowanie odpowiedniego wyposażenia oraz
prowadzenie przewodów w lokalu, jak również dokonanie przez Operatora konfiguracji
terminala w zakresie niezbędnym do sprawdzenia prawidłowości podłączenia.
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Na podany adres e-mail i numer telefonu komórkowego, będą wysyłane informacje i
zawiadomienia związane ze świadczonymi usługami, np. o zmianach cennika,
regulaminu lub umowy, odpowiedzi na złożone reklamacje, o przerwach w świadczeniu
usługi lub występujących awariach, a ponadto dla wypełniania prawnie
usprawiedliwionych celów Operatora, a także dochodzenia przez Operatora
ewentualnych roszczeń z tytułu świadczonych przez niego usług (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)).

 nie wyrażam wyrażam zgodę

Zgoda na wykorzystanie przez DOLSAT Sp. z o.o. adresu e-mail i numeru telefonu
kontaktowego w celach obsługowych.
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Wyrażona zgoda pozwoli na przesyłanie e-mailem, SMS-em, MMS-em informacji o
usługach oraz aktualnych promocjach.

 nie wyrażam wyrażam zgodę

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych dotyczących DOLSAT Sp. z o.o.
środkami komunikacji elektronicznej.
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