
Oświadczenie Abonenta 
 
 
Imię i nazwisko ___________________________________________________________________ 
 
 
Adres Lokalu, w którym świadczona jest Usługa: _______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż wskazany powyżej: ___________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Adres poczty elektronicznej(e-mail): _________________________________________________ 
 
Numer(y) Telefonu(ów):      _________________________________________________   
 
 
 
Niniejszym: 
  potwierdzam otrzymanie Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika 
  Usług Telekomunikacyjnych. 
 
   wyrażam zgodę na doręczanie proponowanych zmian Umowy, Regulaminu i Cennika w drodze 

porozumiewania się na odległość na wyżej wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej. 
  

 wyrażam zgodę na doręczanie kierowanej do mnie korespondencji, w szczególności 
komunikatów, zawiadomień, rachunków, faktur, wezwań do zapłaty na wyżej wskazany przeze 
mnie adres poczty elektronicznej.  

 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 

 adres poczty elektronicznej przeze mnie wyżej wskazany będzie traktowany jako aktualny do chwili 
poinformowania Stowarzyszenia Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „RAD-SAT 2” z 
siedzibą w Łodzi przy ul. 11 Listopada 77/32, o zmianie adresu poczty elektronicznej 

 adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia, z którego kierowana będzie do mnie korespondencja a 
także na które uprawniony jestem kierować korespondencję to : boa@radsat2.pl  

 
 
Przyjmuję do wiadomości, że Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „RAD-SAT 2” z 
siedzibą w Łodzi przy ul. 11 Listopada 77/32 uprawnione jest do zbierania, utrwalania, przechowywania, 
opracowywania, zmieniania i udostępniania moich danych osobowych – imienia, nazwiska,  adresu miejsca 
zameldowania, w zakresie w jakim dotyczy to świadczonej na moją rzecz usługi lub jest niezbędne dla jej 
wykonania.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych oraz innych danych, które 
przekazałem / łam Stowarzyszeniu Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „RAD-SAT 2” z siedzibą w 
Łodzi przy ul. 11 Listopada 77/32, w szczególności adresu do doręczeń, adresu poczty elektronicznej, numeru  
telefonu, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na moją rzecz usługi objętej niniejszą Umową, a 
także w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).  
Oświadczam, że dane osobowe podałem / łam dobrowolnie i zostałem / łam poinformowana o prawie dostępu do 
moich danych i ich poprawiania.  

  
 
 
Łódź, dnia ____________________      ____________________ 
          ABONENT 
 


