UMOWA ABONENCKA NR
________________________
O KORZYSTANIE Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJI KABLOWEJ TV-SAT TEOFILÓW C”
(osób fizycznych dokonujących z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością gospodarczą lub zawodową)
zawarta/y w dniu _______________ w Łodzi pomiędzy Panem/Panią _________________________________________________
zam. kod. ___ - ________ miasto ________________________, ulica _________________________________ nr ____ m _____
adres instalacji usług

____ - _______ Łódź, ulica ______________________________ nr ____ m _____ nr bloku _________

seria i nr dowodu osobistego _____________________________________ PESEL ____________________________________
tel. Dom __________________ tel. Kom ____________________, e-mail: _____________________zwanym/ą dalej Abonentem,

□

□

Adres do korespondencji: taki jak adres zamieszkania taki jak adres instalacji usługi Jeżeli inny –
kod. ___ - ________ miasto _________________________, ulica ____________________________________ nr ____ m _____
a Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT „Teofilów C” z siedzibą w Łodzi, ul. Rydzowa 5, wpisanym do rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000108966, NIP: 9471083220, REGON: 470827681 zwanym dalej Operatorem
reprezentowanym przez Pełnomocnika _____________________________________________ , zawarta w siedzibie / Operatora.

1.

§ 1 Usługi, Pakiety, Opłaty, Czas trwania Umowy, Rozpoczęcie świadczenia Usług
Abonent zamawia usługi według specyfikacji i cen zawartych poniżej
Pakiety telewizji cyfrowej:
a.

PODSTAWOWY

b. ŚREDNI

c. PEŁNY

Lista programów cyfrowych dostępnych w poszczególnych pakietach jest aktualna na dzień podpisania umowy i
jest załączona do umowy.
Pakiet telewizji cyfrowej

________________________ opłata za pakiet ___________________________

Pakiet Internetowy
a.

STANDARD

Pakiet Internetowy
a.

b. STANDARD PLUS

C. EXTRA

_________________________ opłata za pakiet ___________________________

Czas trwania Umowy. Umowa zostaje zawarta na:

czas nieokreślony

czas określony 12 miesięcy

Ponieważ Umowa nie jest zawierana na warunkach promocyjnych Abonent nie jest związany minimalnym okresem
wymaganym do skorzystania z warunków promocyjnych.

_____________

b.

Podłączenie do Sieci Operatora nastąpi w dniu

c.

określonych w Cenniku. Z chwilą podłączenia do Sieci nastąpi rozpoczęcie świadczenia Usług.
Za wykonanie wyżej wymienionych usług Abonent wniesie opłaty instalacyjne oraz aktywacyjne określone w Cenniku w

d.

e.

f.

1.

za zapłatą opłaty instalacyjnej i aktywacyjnej

wysokości _____________ i zobowiązuje się do opłacania opłat abonamentowych w wysokości podanej § 1 pkt.
1. Abonent wniesie opłaty na numer rachunku bankowego udostępniony przez Operatora. Numer rachunku dostępny jest
na książeczkach opłat. Na opłatę abonamentową składają się (w zależności od rodzaju Usługi) opłaty za: Internet, reemisję,
oraz utrzymanie sieci.
W ramach Opłaty abonamentowej Operator zobowiązany jest do:
a. umożliwienia Abonentowi korzystania za pomocą Sieci Operatora z wybranego Pakietu Usług,
b. administrowania udostępnionym Pakietem Usług
c. usuwania awarii i świadczenia usług serwisowych, o ile nie są one dodatkowo płatne zgodnie z
Cennikiem,
d. zapewnienia obsługi Abonenta w Biurze Obsługi oraz telefonicznie, w godzinach pracy Biura;
e. użyczenia Urządzenia dostępowego, jeśli jest ono niezbędne do świadczenia Usługi
Wskazane w § 1 pkt. 1 Opłaty abonamentowe wynikają z Cennika i obowiązują w dniu zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku umów zawartych na czas nieokreślony opłaty wskazane w §1 pkt. 1 mogą podlegać zmianom w przypadku
zmiany Cennika, na zasadach określonych w § 6 niniejszej Umowy.
Wszelkie podlegające opłacie świadczenia dodatkowe związane z Umową, wskazane zostały w Cenniku wraz ze stawką
lub sposobem ich obliczenia. Opłaty za te świadczenia dodatkowe nie są uwzględnione w § 1 pkt. 1.
§ 2 Dokumenty regulujące warunki świadczenia Usług
Zasady korzystania z usług Stowarzyszenia Telewizja Kablowej TV-SAT Teofilów C określone są w Regulaminie i Cenniku,
które stanowią integralną część Umowy. Dokumenty te zostały wydane Abonentowi przy zawarciu Umowy, a także dostępne
są w Biurze Obsługi Abonenta, oraz na stronie internetowej Operatora.
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2.
3.

Regulamin i aktualny Cennik wraz z opłatami serwisowymi dostępny jest w Biurze Obsługi Abonenta, oraz na stronie
internetowej Operatora.
Regulamin korzystania z usług STK TV-SAT Teofilów C zawiera w szczególności zapisy dotyczące:
a. okresu rozliczeniowego § 2, ust. 13,
b. ograniczeniach w korzystaniu z urządzeń dostępowych §14 ust.3 i §15 ust. 1
c. funkcjonalności świadczonych usług § 17 ust 3, 7,9 i §23 i 24
d. zakresu obsługi serwisowej § 17 ust. 5,
e. odpowiedzialności Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi §18 i 19,
f. trybu postępowania reklamacyjnego § 22,
g. sposób przekazania informacji o zagrożeniach związanych z usługą §17 ust. 4.

§ 3 Zmiana Pakietu i zamawianie dodatkowych opcji Usługi, zmiana miejsca świadczenia Usługi
Abonent może składać zamówienia na Pakiety oraz dodatkowe opcje Usługi w każdym czasie, wyłącznie w Biurze Obsługi
Abonenta, na piśmie.
2. Jeśli wniosek o zmianę Pakietu zostanie złożony najpóźniej do 20 dnia miesiąca Operator będzie świadczył Usługę według
zmienionego Pakietu lub opcji Usługi począwszy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. W innym
przypadku zmiana Pakietu nastąpi dopiero z początkiem miesiąca następującego po kolejnym miesiącu kalendarzowym.
3. Abonent zobowiązany jest do wnoszenia Opłaty abonamentowej za wybrany przez siebie Pakiet lub opcję Usługi, od chwili,
kiedy Operator rozpoczął świadczenie Usług według zmienionego Pakietu, przy czym wysokość opłat oraz zawartość
Pakietu określa oferta Operatora i Cennik. W wypadku zmiany Pakietu przez Abonenta w trakcie trwania Umowy dyspozycja
zmiany załączana jest do Umowy.
4. Jeżeli zmiana Pakietu lub opcji Usług wiąże się ze zwrotem Urządzenia dostępowego przez Abonenta, Operator ma prawo
do czasu zwrotu Urządzenia dostępowego, pobierać opłatę równą 1/30 wartości Abonamentu za usługę, która była
świadczona za pomocą tego Urządzenia dostępowego, za każdy dzień opóźnienia.
5. Operator jest zobowiązany, na pisemne zamówienie Abonenta, dokonać zmiany miejsca zainstalowania Urządzenia
dostępowego (jeżeli występuje), pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora istnienia możliwości technicznych dokonania
zmiany. Pod pojęciem zmiany miejsca zainstalowania Urządzenia dostępowego należy rozumieć inny lokal niż wskazany w
Umowie. W okresie oczekiwania dłuższym niż 7 dni, na zmianę miejsca zainstalowania Urządzenia dostępowego,
dokonywanego na wniosek Abonenta, Operator nie pobiera Abonamentu.
§ 4 Zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Abonenta
1. Na pisemny wniosek Abonenta złożony nie później niż do 20 dnia miesiąca, a w przypadku polecenia wystawienia faktur –
do 10 dnia miesiąca, Operator może wyrazić zgodę na zawieszenie dostępu do Usługi, począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po zgłoszeniu wniosku.
2. Powyższe zawieszenie dostępu do Usługi może nastąpić na czas określony, wskazany przez Abonenta i wyrażony w
miesiącach kalendarzowych, nie krótszy jednak niż jeden miesiąc kalendarzowy i nie dłuższy niż trzy miesiące.
3. W przypadku, gdy wniosek Abonenta dotyczy zawieszenia dostępu do usługi na okres dłuższy niż jeden miesiąc
kalendarzowy, Abonent jest zobowiązany do zwrotu Urządzenia dostępowego (jeżeli występuje) w terminie 7 dni od dnia
zawieszenia. Zwrot urządzenia dostępowego polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta i na koszt własny Abonenta
Urządzenia dostępowego do Biura Obsługi Abonenta.
4. W okresie zawieszenia dostępu do Usługi Operator nie pobiera Abonamentu.
5. Ponowne podłączenie urządzenia dostępowego oraz wznowienie świadczenia usług wymaga wniesienia stosowanej,
zgodnej z Cennikiem, opłaty.
§ 5 Przedłużenie Umowy zawartej na czas określony
Umowa na czas określony wraz z upływem okresu na jaki została zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu na czas
nieokreślony. Abonent może sprzeciwić się przedłużeniu Umowy składając na piśmie oświadczenie Operatorowi najpóźniej w
terminie 3 dni przed końcem obowiązywania Umowy. W przypadku gdyby oświadczenie takie nie zostało złożone Umowa
wiązać będzie Strony na warunkach dotychczasowych.
§ 6 Zmiany Umowy, Regulaminu i Cennika
1. Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 niniejszego
paragrafu, o każdej proponowanej zmianie Umowy, Regulaminu bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego
miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany
przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres
wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc
2. Informacja o której mowa w ust. 1 zawiera:
a. treść proponowanej zmiany,
b. pouczenie o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian
w życie.
3. Na żądanie Abonenta Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Umowy, Regulaminu bądź Cennika drogą
elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania
się na odległość.
4. W przypadku gdy zmiana Umowy, Regulaminu lub Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje
obniżenie cen Usługi, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Operator podaje do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej, a także poprzez wywieszenie w Biurze Obsługi Abonenta treści
proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem zmian w życie. Okres ten może
być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie
aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc. Operator
jednocześnie informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy w razie braku akceptacji zmian w terminie do dnia
wejścia zmian w życie.
5. Abonent, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany treści Umowy, Regulaminu lub Cennika wskazanym w powiadomieniu
o którym mowa powyżej, może złożyć Operatorowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku
akceptacji tych zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta oznacza akceptację zmian.
1.
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§ 7 Wstrzymanie świadczenia Usług, rozwiązanie Umowy
Operator ma prawo do wstrzymania świadczenia Usługi lub jej poszczególnych elementów, w szczególności Usług
dodatkowych, w przypadku:
a. pozostawania Abonenta w opóźnieniu z zapłatą należności za usługi przekraczającą 14 dni,
b. uporczywego naruszania Regulaminu, Umowy abonenckiej lub innych uzgodnionych warunków świadczenia
Usługi albo podejmowania działań utrudniających lub uniemożliwiających świadczenie Usługi na rzecz innych
Abonentów,
c. wykorzystywania Usługi do celów sprzecznych z prawem lub powodujących zakłócenia w sieci Operatora,
d. korzystania z Usługi za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych niespełniających wymagań określonych przez
obowiązujące przepisy.
e. Zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Operatora, które
uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usługi.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca.
3. W przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu, po wcześniejszym
bezskutecznym pisemnym lub telefonicznym wezwaniu do zaprzestania naruszania postanowień Umowy lub Regulaminu i
wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Umowa może być rozwiązana przez Operatora z winy Abonenta w trybie
natychmiastowym, przy czym za istotne naruszenia uważa się:
a. nieuregulowanie przez Abonenta Opłat abonamentowych lub innych opłat jednorazowych w terminie, w sytuacji
gdy opóźnienie przekracza 14 dni,
b. niezastosowanie się do obowiązków wynikających z § 13, § 19 Regulaminu,
c. udostępnianie Usługi Operatora innym osobom bez zgody Operatora.
4. Abonent uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. nierozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usług w terminie 30 dni od dania wskazanego w Umowie jako dzień
rozpoczęcia świadczenia Usług;
b. nieświadczenia lub nienależytego świadczenia Usług przez Operatora przez okres kolejnych 30 dni, mimo
uprzedniego wezwania Operatora do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego
terminu na usunięcie naruszeń.
c. niewywiązywania się przez Operatora z istotnych postanowień Umowy oraz Regulaminu, mimo uprzedniego
wezwania Operatora do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu na
usunięcie naruszeń.
5. Jeżeli po podłączeniu Urządzenia dostępowego okaże się, że stan Terminalu abonenckiego lub Odbiornika nie pozwala na
korzystanie z danej Usługi, bądź też zachodzą inne niezależne od Operatora i nie znane mu wcześniej okoliczności
uniemożliwiające Abonentowi korzystanie z tych Usług, każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym
6. W przypadku, gdy instalacja wewnątrz lokalu została samowolnie zmieniona przez Abonenta i jej stan odbiega od
standardów przyjętych przez Operatora, instalacja Usługi może być uzależniona od wykonania dodatkowych prac
naprawczych. Prace te zostaną wykonane na koszt Abonenta. Jeżeli Abonent nie wyraża zgody na pokrycie kosztów
naprawy, Operator ma prawo odmówić wykonania instalacji Usługi. W takim przypadku każda ze stron ma prawo rozwiązać
Umowę w trybie natychmiastowym.
7. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany systemu kodowania programów telewizyjnych. W takim przypadku Abonent
zostanie powiadomiony na piśmie o trybie przeprowadzenia i kosztach tej zmiany przypadających na Abonenta i terminie
ich uiszczenia. W przypadku braku zgody na pokrycie tych kosztów Umowa w zakresie udostępniania programu
kodowanego, objętego zmianą systemu kodowania, wygasa z dniem określonym w wyżej wymienionym zawiadomieniu.
Niezależnie od skutku wskazanego w zdaniu poprzednim Abonent uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy należy złożyć, pod rygorem nieważności, na piśmie.
9. Za dzień złożenia wypowiedzenia przez Abonenta przyjmuje się dzień doręczenia na adres korespondencyjny Operatora
dokumentu zawierającego wypowiedzenie Umowy.
10. Z dniem rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia Usługi, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa ma prawo do usunięcia wszelkich danych i informacji dotyczących Abonenta uzyskanych w związku ze
świadczeniem Usługi oraz uprawniony jest do żądania zwrotu Urządzenia dostępowego.
11. Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia dostępowego udostępnionego przez Operatora w terminie 7 dni od dnia
wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Zwrot Urządzenia dostępowego następuje w Biurze Obsługi Abonenta, na koszt
Abonenta. W przypadku braku zwrotu Urządzenia dostępowego tym terminie Operator uprawniony jest do żądania od
Abonenta zapłaty kary umownej. Jeśli urządzenie dostępowe zostało dostarczone do Operatora w okresie od 8 do 30 dnia
począwszy od daty zakończenia umowy kara umowna równa jest 1/30 wartości Abonamentu za każdy dzień opóźnienia. W
przypadku braku zwrotu Urządzenia dostępowego powyżej 30 dni od daty zakończenia Umowy kara umowna równa jest
wartości tego Urządzenia dostępowego.
12. Ewentualne opłaty jakie Abonent może być zobowiązany uiścić na rzecz Operatora w momencie rozwiązania Umowy to
zaległe Opłaty abonentowe, opłaty jednorazowe, oraz opłaty wynikające z ust. 11 niniejszego paragrafu.
§ 8 Dane dotyczące jakości Usług
Operator świadczy Usługi z zachowaniem następujących parametrów jakości:
1. minimalny oferowany poziom jakości usług Internetu:
a. minimalna prędkość pobierania danych dla pakietu Internet STANDARD 28 Mbps
b. minimalna prędkość wysyłania danych dla pakietu Internet STANDARD 2 Mbps
c. minimalna prędkość pobierania danych dla pakietu Internet STANDARD PLUS 50 Mbps
d. minimalna prędkość wysyłania danych dla pakietu Internet STANDARD PLUS 4 Mbps
e. minimalna prędkość pobierania danych dla pakietu Internet EXTRA 102 Mbps
f. minimalna prędkość wysyłania danych dla pakietu Internet EXTRA 8 Mbps
2. minimalny oferowany poziom jakości usług TV: sygnał dostępny przez 98% czasu świadczenia usługi w danym okresie
rozliczeniowym.
1.
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3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.

czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (wyrażany w dniach, włącznie z dniami wolnymi od pracy)
dla usługi telewizji i Internetu 7dni
czas oczekiwania na połączenie z personelem (wyrażany w sekundach, osobno dla dni roboczych i wolnych od pracy)
120 sekund dni robocze, 120 sekund dni wolne od pracy.
czas usunięcia uszkodzenia (do zgłoszenia przez abonenta braku możliwości korzystania z usług do przywrócenia
możliwości korzystania z usług wyrażony w godzinach) 48 godzin
§ 9 Rozstrzyganie sporów
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwości ogólnej.
W przypadku osoby fizycznej, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
§ 10 Zasady przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych ujętych w niniejszej umowie jest STK TV-SAT Teofilów C.
Administrator danych przetwarzana dane osobowe z zastosowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa i w sposób
zgodny z treścią 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), tzw. RODO.
Dane osobowe abonentów są przetwarzane, w szczególności, w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia
usług telekomunikacyjnych, wystawienia faktury lub rachunku, informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach
w zakresie i sposobie ich świadczenia, dochodzenia swoich praw, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, jak również
na potrzeby wywiązania się przez STK TV-SAT Teofilów C z obowiązków w zakresie porządku publicznego i obronności
kraju.
Na podstawie art. 13 RODO, Administrator danych osobowych zobligowany jest do spełnienia względem każdej osoby
fizycznej, której dane przetwarza obowiązku informacyjnego. Administrator danych osobowych spełnia powyższy obowiązek
za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, która stanowi Załącznik do niniejszej umowy.
Administrator przetwarza dane osobowe w postaci: imion i nazwisk, imion rodziców, miejsca i daty urodzenia, adresu
zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL,
nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość (w tym numeru paszportu lub karty pobytu w przypadku
cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej), danych zawartych w
dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych przetwarzane są na podstawie art. 161 ust. 2 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. Poz. 243, z późn. zm), oraz adresu poczty elektronicznej.
Dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne
Operator przetwarzać będzie także dane transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia
i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzenia
końcowego. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia
roszczeń.
Operator gromadzi dane o adresie zakończenia sieci. Inne dane o lokalizacji urządzenia końcowego Abonenta nie są
gromadzone.
Operator będzie porozumiewał się z Abonentem z wykorzystaniem danych podanych przez Abonenta w Umowie (adres,
telefon, telefon komórkowy) i za pomocą środków umożliwiających kontaktowanie się z wykorzystaniem tych danych.
Abonent może kontaktować się z Operatorem z wykorzystaniem danych kontaktowych Operatora podanych w Załączniku
nr 1 do Umowy (w tym za pośrednictwem nr telefonu lub poczty elektronicznej).
§6
Umowa zawarta jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pieczęć i podpis Pełnomocnika

Podpis Abonenta

Zgodnie z art. 161 ust. 3 ustawy z 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014. poz. 243) oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez STK TV-SAT Teofilów C z siedzibą w Łodzi przy ul. Rydzowej 5, w związku ze świadczonymi usługami
telekomunikacyjnymi moich danych osobowych zawartych w administrowanym przez STK TV-SAT Teofilów C
zbiorze danych osobowych abonentów w postaci: nazwy mojego banku i numeru konta, adresu miejsca zameldowania na pobyt
stały, numerów telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej, w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług
telekomunikacyjnych, dochodzenia praw STK TV-SAT Teofilów C, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a adresu miejsca
zameldowania na pobyt stały, numerów telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej także w celu informowania o zmianach
w zakresie i sposobie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

□

□

□

□

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez STK TV-SAT Teofilów C z siedzibą w Łodzi przy ul. Rydzowej 5, moich danych osobowych
w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów w celu marketingu, promocji lub reklamy
produktów lub usług świadczonych przez STK TV-SAT Teofilów C.
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Oświadczam, że przed wyrażeniem woli związania się Umową zapoznałem się z treścią Umowy abonenckiej, „Regulaminu
korzystania z usług STK TV-SAT Teofilów C” oraz Cennika. Wyrażam zgodę na ich postanowienia i zobowiązuję się przestrzegać
ich postanowień.
Podpis Abonenta
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