OŚWIADCZENIA I ZGODY ABONENTA
NUMER ABONENTA c_________
Wyrażenie zgód objętych niniejszym dokumentem jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest bezpłatne.
Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody.
Ja, niżej podpisany, wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniem poniżej:
1.

Zgoda na wykorzystanie przez Operatora zawartego w Umowie adresu e-mail lub telefonu kontaktowego w celach obsługowych.
Po wyrażeniu tej zgody na podany w umowie adres e-mail lub numer telefonu przesyłane będą wszelkie informacje i zawiadomienia związane usługami świadczonymi
Pani/Panu przez Operatora, np. o zmianach cennika i regulaminu usług, z których korzystasz, o zmianach umowy wprowadzonych przez Operatora lub tych, których
dokonał Pan/Pani, np. podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem, odpowiedzi na złożone reklamacje, o przerwach w świadczeniu usługi lub występujących
awariach.
Zgoda dotyczy adresów e-mail i numerów telefonów, które nam podał Pan/Pani, dotychczas i w przyszłości.
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

2.

Zgoda na kontakt na numery telefoniczne wskazane w Umowie w celach marketingowych, w tym przedstawienia oferty usług Operatora
Wyrażona zgoda umożliwi telefoniczne przedstawienie oferty Operatora, w tym zaproponowanie warunków przedłużenia umowy
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

3.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych dotyczących Operatora środkami komunikacji elektronicznej
Wyrażona zgoda pozwoli przesyłać Ci e-mailem, SMS-em, MMS-em informacje o produktach i usługach Operatora oraz odnoszących się do nich promocjach.
Informacje będą wysyłane na adresy e-mail lub numery telefonów, które wskazał Pan/Pani w umowie lub które poda nam Pan/Pani w przyszłości.
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

4.

Zgoda na wystawienie i przesyłanie faktur elektronicznych oraz wykorzystanie adresu e-mail wskazanego w Umowie celem przesyłania drogą elektroniczną tych
faktur
Niniejsza zgoda pozwoli nam na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur ( e-faktur ) za usługi świadczone przez Operatora na podstawie zawartej Umowy
o świadczenie Usług. Informacja o wystawieniu elektronicznej faktury będzie każdorazowo przesyłana przez Operatora na adres e-mail wskazany w Umowie.
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

5.

Zgoda na używanie przez Operatora automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych
Jeśli wyrazi Pan/Pani tę zgodę będziemy mogli przesyłać Pani/Panu automatycznie odtwarzane informacje o promocjach, nowych ofertach lub atrakcyjnych
konkursach. Zgoda dotyczy adresów e-mail lub numerów telefonów, które wskazał Pan/Pani w umowie lub które poda nam Pan/Pani w przyszłości.
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

6.

Zgoda na profilowanie w celach marketingowych
Niniejsza zgoda obejmuje zgodę na wykorzystanie Pana/Pani danych określonych w Umowie oraz danych transmisyjnych i danych o lokalizacji pozostających w związku
ze świadczonymi przez Operatora usługami w celu stworzenia Pana/Pani profilu i proponowania usług i produktów Operatora dostosowanych do Pani/Pana potrzeb.
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

7.

Zgoda na wykorzystanie danych lokalizacyjnych w celu świadczenia usług o wartości wzbogaconej
Po wyrażeniu tej zgody, będziemy mogli świadczyć Panu/Pani usługi, do których niezbędne stałoby się wykorzystanie informacji o miejscu, w którym aktualnie znajduje
się Pana /pani urządzenie telekomunikacyjne.
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

8.

Zgoda na wykorzystanie przez Operatora moich danych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług przez Operatora, w tym danych transmisyjnych oraz
danych o lokalizacji w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie) innych podmiotów współpracujących z Operatorem
Wyrażona zgoda pozwoli nam wykorzystując wskazane powyżej dane przedstawiać Ci produkty i usługi firm współpracujących z Operatorem, w tym współpracujących
z nim przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

9.

Zgoda na udostępnianie moich danych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług przez Operatora podmiotom współpracującym z Operatorem w celach
marketingowych tych podmiotów (w tym poprzez profilowanie) oraz w celach przeprowadzania badań, ankiet i tworzenia statystyk.
Wyrażona zgoda pozwoli nam udostępniać Twoje dane zawarte w umowie oraz dane transmisyjne i dane o lokalizacji związane ze świadczeniem usług przez Operatora
firmom współpracującym z Operatorem, w tym współpracującym z nim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym aby samodzielnie mogły przedstawiać Ci swoje produkty
i usługi oraz by mogły przeprowadzać badania, ankiety i tworzyć statystyki. Lista podmiotów współpracujących z Operatorem, którym na podstawie niniejszej zgody
udostępniane są dane znajduje się na stronie internetowej www.tvgawex.pl. Lista będzie aktualizowana.
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

10.

Zgoda na zamieszczenie moich danych osobowych w spisach abonentów i biurze numerów (dotyczy umowy o świadczenie usług głosowych)
Wyrażona zgoda pozwoli zamieścić w spisie abonentów oraz wykorzystać na potrzeby innych usług informacyjnych następujące dane:
imię i nazwisko, numer telefonu przydzielony na podstawie umowy z Operatorem, nazwę miejscowości oraz ulicy. W każdym momencie możesz zmodyfikować swoje
dane. Dane te zostaną udostępnione także innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym mającym siedzibę w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby
umieścili dane w spisie abonentów i korzystali z nich w usłudze informacji o numerach telefonicznych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

______________________________________
Miejscowość i data

______________________________________
Podpis Abonenta

Administratorem danych osobowych jest Bydgoska Telewizja Kablowa Gawex Paweł Karnowski Sp. J. z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Porazińskiej 4, KRS 0000285847. Szczegóły
dotyczące zasad wykorzystania Państwa danych osobowych, przysługujących Państwu praw oraz warunków skorzystania z nich określone zostały w Informacji o przetwarzaniu
danych osobowych przez Bydgoska Telewizja Kablowa Gawex Paweł Karnowski Sp. J. dostępnej także na stronie internetowej www.tvgawex.pl.

