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Działamy na sieci Plus
ZGODY ABONENTA
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w celu realizacji Umowy, moich dodatkowych danych osobowych tj.: adresu
korespondencyjnego, nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru REGON, numeru
konta bankowego oraz karty płatniczej, adresu poczty elektronicznej, oraz numerów telefonów kontaktowych, jak również
informacji zawartych w kserokopiach dokumentów przedstawionych przy zawarciu umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w szczególności dowodu osobistego.
□ TAK
□ NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Next Mobile następujących rodzajów danych transmisyjnych: numer wywoływany,
data i czas połączenia, wykorzystywana taryfa, liczba i wielkość SMS, liczba i wielkość MMS, ilość danych transmitowanych,
dane o lokalizacji wskazujące położenie geograficzne abonenta, rodzaj wykorzystywanych usług dodatkowych oraz wysokość
abonamentu w celach marketingu usług telekomunikacyjnych Next Mobile oraz usług Partnerów Next Mobile lub
świadczenia usług o wartości wzbogaconej, przez okres obowiązywania Umowy.
□ TAK
□ NIE
Wyrażam zgodę na używanie przez Next Mobile (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie)
automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów
marketingu bezpośredniego na podane przeze mnie numery telefonów.
□ TAK
□ NIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach
promocyjnych Next Mobile oraz Partnerów Next Mobile środkami komunikacji elektronicznej tj. e-mailem, SMS’em,
MMS’em na podany przeze mnie adres e-mail oraz telefonicznie na podane przeze mnie numery telefonów.
□ TAK
□ NIE
Wyrażam zgodę na wystawianie, udostępnianie (na zasadach określonych w Regulaminie Usługi E-Faktura na konto
Abonenta) oraz przesyłanie przez Next Mobile w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur
z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach określonych w
Regulaminie Usługi E-Faktura, na podany przeze mnie adres e-mail.
□ TAK
□ NIE
Proszę, aby proponowane zmiany Umowy, zmiany Regulaminu, zmiany Cennika, informacje o zmianie nazwy (firmy), adresu
lub siedziby Next Mobile, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został
zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu, informacje dotyczące
wykonywania Umowy (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację), informacje
o przerwach w świadczeniu usługi lub występujących awariach były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
□ TAK
□ NIE

Potwierdzam własnoręczne udzielenie powyższych zgód:
__________________________________
(data i podpis przedstawiciela Abonenta)

OŚWIADCZENIE O ZAPOZANIU Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przedstawicieli
Abonentów przez Next Mobile, będącego administratorem danych osobowych, wskazanych w umowach jako osoby
uprawnione do kontaktu w związku z realizacja Umowy. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej.

__________________________________
(data i podpis przedstawiciela Abonenta)

Partnerem technologicznym jest
Next Mobile Sp. z o. o.
ul. W. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
dok@nextmobile.pl

Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000696335
NIP: 521 379 57 82
Kapitał Zakładowy: 40.000 PLN
Kapitał Wpłacony: 40.000 PLN

Adres do korespondencji:
Next Mobile. Sp. z o.o.
Ul. Łąkowa 3/5 budynek 14
90-562 Łódź
Sprzedaż i Dział Obsługi Klienta:
+48 22 871 9505 | +48 459 566 005
dok@pogonmobile.pl
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