
Rejestracja - Bezpłatny Dostęp do Internetu

ZAMÓWIENIE BEZPŁATNY 
DOSTĘP

DO INTERNETU

Formularz należy wypełnić poprawnymi danymi.

Pola wymagane zaznaczone są znakiem: * 

I. Dane Abonenta

Imię (imiona):* Jan Nazwisko:* Kowalski

Obywatelstwo:* Polskie 

PESEL:* 13033101324

Seria i numer 

dowodu:*
OCP999666

II. Adres Zamieszkania Abonenta

Ulica:* Przykładowa Kod pocztowy:* 03-599

Nr. budynku:* 13 Miejscowość:* Warszawa

Nr. lokalu: 99

Tel. kontaktowy:* 223334455 E-mail:* prywatny@mail.pl

III. Depozyt

Kwota depozytu:* 20 PLN  Słownie: dwadzieścia złotych, zero groszy

Depozyt należy wpłacić na konto:
24 1680 1248 0000 3000 1872 

7122 

Dodaj potwierdzenie wpłaty: Wyczyść Przeglądaj...

IV. Forma Dostawy

Wybierz formę dostawy: Przesyłka pocztowa 
Adres dostawy inny niż adres 
zamieszkania:

Wystaw fakturę: 

Koszt przesyłki pocztowej to 7 PLN. 

Kwotę należy wpłacić na konto:
74 1680 1248 0000 3000 2077 9227

OŚWIADCZENIA KORZYSTAJĄCEGO

1. Niniejszym wyrażam zgodę na:
a. przetwarzanie przez Operatora danych podanych przeze mnie w Zamówieniu dla celów realizacji Bezpłatnego 

Dostępu do Internetu;
b. przekazanie kserokopii dokumentów, w szczególności dowodu osobistego (oświadczenie jest niezależne od 

czasu obowiązywania Umowy); 
2. Wyrażam zgodę na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

Wyrażam zgodę 

* informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, kapitału zakładowego Operatora; 

Wyrażam zgodę 

* informacji o zmianie Regulaminu; 

Wyrażam zgodę 
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* informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. ze zm.).

*3. Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zamówieniu dla potrzeb działań marketingowych 
podejmowanych przez Operatora we współpracy z innymi przedsiębiorcami oraz na przesyłanie na wskazane 

przeze mnie adresy korespondencyjne ofert dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Operatora we 
współpracy z innymi przedsiębiorcami.

*4. Nie wyrażam zgody 

na przekazanie przez Operatora spółce Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych 
zawartych w Zamówieniu dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. 

samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami oraz na przesyłanie ofert na wskazane przeze mnie 
adresy korespondencyjne. 

*5. Nie wyrażam zgody 

na przekazanie przez Operatora spółce Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych 
zawartych w Zamówieniu dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Polkomtel sp. z o.o. 

samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami, oraz na przesyłanie ofert na wskazane przeze mnie 
adresy korespondencyjne. 
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