Piła, dnia
Imię i nazwisko

Adres

Miejscowość

nr PESEL

ASTA-NET S. A.
ul. Podgórna 10
64-920 Piła

Klient ID

PROŚBA O WŁĄCZENIE USŁUG NA WARUNKACH POPRZEDNIEJ UMOWY ABONENCKIEJ
Ja

,zwracam się z prośbą o włączenie usług:

w lokalu pod adresem
na zasadach poprzedniej Umowy Abonenckiej nr
z uwzględnieniem podpisanych Aneksów do Umowy
Abonenckiej, skutkujących zawarciem Umowy Abonenckiej na czas oznaczony, w tym w szczególności na dotychczas udostępnionym,
a niezwróconym Urządzeniu Abonenckim oraz z uwzględnieniem Kaucji, jeśli nie została zwrócona na rzecz Abonenta po dokonaniu
ostatecznego i całkowitego rozliczenia Abonenta z Dostawcą, w tym z uwzględnieniem ewentualnych odszkodowań lub nałożonych kar,
z tym zastrzeżeniem, że nie ustały przyczyny jej pobrania (patrz: § 12 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez
ASTA-NET S.A), i wyrażam wolę wznowienia obowiązywania powyższej Umowy Abonenckiej.
Czas trwania wznowionej Umowy Abonenckiej jest równy czasowi trwania rozwiązanej Umowy Abonenckiej, o której mowa wyżej.
Jednocześnie w przypadku kolejnego rozwiązania Umowy Abonenckiej zawartej na warunkach promocyjnych, zobowiązuję się do zwrotu
przyznanych ulg, na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich regulaminach promocji.

Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wznowieniem poprzedniej Umowy Abonenckiej wyrażam zgodę na zmianę Regulaminu,
stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy Abonenckiej, w taki sposób, iż jego dotychczasową treść zastępuje się w całości nowym
w brzmieniu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej prośby.

Podpis Abonenta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ASTA-NET S.A. moich danych osobowych zawartych w Umowie Abonenckiej oraz następujących
danych kontaktowych:
Numer telefonu komórkowego*

Numer stacjonarny*

Adres e-mail*

* Informacja dobrowolna. Należy podać tylko w przypadku wyrażenia zgody na jej przetwarzanie w celach związanych z wykonaniem Umowy Abonenckiej

(patrz par. 34 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych zwanego dalej Regulaminem) w następujących celach:

Tak

Tak

Tak

E-faktura: Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie mi faktur elektronicznych (w tym również zawiadomień o wystawieniu tych faktur).

Nie

Komunikacja elektroniczna: Wnoszę o dostarczenie na podany w PROŚBIE O WŁĄCZENIE USŁUG NA WARUNKACH POPRZEDNIEJ UMOWY
ABONENCKIEJ adres poczty elektronicznej treści informacji: o zmianie danych Dostawcy niestanowiących zmiany Umowy Abonenckiej (nazwa,
siedziba itp.), proponowanej przez Dostawcę zmiany Cennika lub warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, a także wszelkich
informacji związanych z wykonaniem Umowy Abonenckiej.

Nie

Przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych podanych w Umowie Abonenckiej lub przekazanych
Dostawcy w związku z jej wykonaniem (m.in. w PROŚBIE O WŁĄCZENIE USŁUG NA WARUNKACH POPRZEDNIEJ UMOWY ABONENCKIEJ),
w tym w szczególności numeru telefonu, numeru rachunku bankowego oraz numeru karty płatniczej, w celach związanych z wykonaniem Umowy
Abonenckiej.

Nie

Profilowanie: Oświadczam, że – w przypadku wyboru Usługi Telewizji MEEVU, Usług Internetu mobilnego, Usługi Telefonii mobilnej lub Usług
Dodatkowych względem tych Usług - zostałem poinformowany o przetwarzaniu i możliwości wykorzystywania moich danych osobowych przez
Dostawce w celu dokonywania zautomatyzowanej oceny niektórych moich czynników osobowych oraz podejmowania zautomatyzowanych decyzji
(profilowanie) w zakresie prowadzonych przez Dostawce statystyk i przygotowywania promocji. Wyrażam zgodę na stosowanie przez Dostawce
usług zautomatyzowanego przetwarzania moich danych osobowych w przypadku wyboru Usługi Telewizji MEEVU, Usługi Internetu mobilnego, Usługi
Telefonii mobilnej lub Usług Dodatkowych względem tych Usługi, w tym profilowania, przy podejmowaniu decyzji z zakresu marketingu oferowanych
produktów i usług, przez cały czas trwania Umowy Abonenckiej. Rozumiem, że taki sposób podejmowania decyzji może wywoływać wobec mnie
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływać.

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Marketing SMS/telefon: Wyrażam zgodę na wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS lub MMS) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych, w tym
przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, na podany wyżej numer telefonu celem przedstawienia ofert Dostawcy.

Tak

Nie

Marketing podmiotów zewnętrznych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Umowie Abonenckiej (lub podanych
powyżej) przez podmioty trzecie będące partnerami handlowymi Dostawcy w celu marketingu produktów lub usług tych podmiotów.

Nie

Marketing podmiotów zewnętrznych – komunikacja elektroniczna: Wyrażam zgodę na przesyłanie mi e-maili reklamowych, wysyłanie
wiadomości tekstowych (SMS lub MMS) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących,
na podany wyżej (lub w Umowie Abonenckiej) numer telefonu, w celu reklamy produktów lub usług podmiotów trzecich względem Dostawcy.

Tak

Tak

Tak

Marketing e-mail: Wyrażam zgodę na przesyłanie mi e-maili reklamowych dotyczących produktów oraz usług Dostawcy na podany wyżej adres e-mail.

Publiczny spis abonentów: Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (numeru telefonicznego, imion i nazwisk oraz adresu
Lokalu) w publicznie dostępnym spisie abonentów oraz telefonicznej informacji o numerach, w tym również w przypadku możliwości wykorzystywania
spisu dostępnego w elektronicznej formie za pomocą funkcji wyszukiwania, oraz na przekazanie ww. danych innym przedsiębiorcom w celu realizacji
tych usług. Poinformowano mnie o celu publicznego spisu abonentów oraz telefonicznej informacji o numerach, jakim jest udostępnianie podmiotom
zainteresowanym, w celach informacyjnych, danych o abonencie lub posiadanych przez niego numerach.

Nie

Nie

n/d

Obsługa reklamacji: Wnoszę o dostarczenie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany
w PROŚBIE O WŁĄCZENIE USŁUG NA WARUNKACH POPRZEDNIEJ UMOWY ABONENCKIEJ adres poczty elektronicznej.

Podpis Abonenta

Klauzula informacyjna
Podane w niniejszym oświadczeniu dane osobowe będą przetwarzane przez Dostawcę – ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile,
przy ul. Podgórnej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000534131, o kapitale zakładowym 23.000.000 złotych w całości pokrytym,
posługującej się numerami: NIP 7640001830 oraz REGON 570010801. Celem przetwarzania będzie m.in. wykonanie umowy,
wypełnienie obowiązków Dostawcy wynikających z przepisów prawa, windykacja oraz marketing bezpośredni produktów i usług
Dostawcy, w tym poprzez profilowanie (wnioskowanie w oparciu o posiadane dane o cechach Abonenta takich jak preferencje
w zakresie usług telekomunikacyjnych). Profilowanie ma na celu najlepsze dopasowanie oferty Dostawcy do potrzeb Abonenta. Jeżeli
przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody Abonenta, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie i za pomocą
wszystkich dostępnych kanałów komunikacji stosowanych u Dostawcy. Dalsze informacje zawarto w Regulaminie
(https://asta-net.pl/strefa-abonenta/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-ogolne). Abonent ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z marketingiem bezpośrednim.

Wpłynęło dnia:
Podpis Abonenta

