
POROZUMIENIE

zawarte dnia ................................... w .....................................zwane dalej „Porozumieniem”

pomiędzy

Telestrada  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  02-284,  przy  Alei  Krakowskiej  22A,  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorców, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, kapitał zakładowy 1.558.870,00 PLN, reprezentowaną przez:

...........................................................

zwana dalej „TELESTRADA” lub „Stroną”

i

Abonentem (A)

Konsumentem Przedsiębiorcą

Imię i nazwisko Firma

Ulica Ulica

Nr domu/mieszkania Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy Kod pocztowy

Miejscowość Miejscowość

PESEL NIP

Numer  i  seria  dowodu
osobistego

NR KRS/EDG

Pełnomocnik Pełnomocnik

zwana dalej …..................................... lub „Stroną”

i

Abonentem (B)

Konsumentem Przedsiębiorcą

Imię i nazwisko Firma

Ulica Ulica

Nr domu/mieszkania Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy Kod pocztowy

Miejscowość Miejscowość

PESEL NIP

Numer  i  seria  dowodu
osobistego

NR KRS/EDG

Pełnomocnik Pełnomocnik

zwana dalej …..................................... lub „Stroną”

§1



Oświadczenia Stron

1. (A) ….....................................  oświadcza,  iż  korzysta z usługi:  ….....................................,  która jest
świadczona  na  jego  rzecz  przez  TELESTRADA,  na  podstawie  Umowy  Abonenckiej
nr …..................................... z dnia …..............................
2. (A) …..................................... chce dokonać cesji uprawnień i obowiązków związanych z korzystaniem z
usługi, o której mowa w ust. 1, na rzecz (B) ….....................................
3. TELESTRADA wyraża zgodę na dokonanie cesji wszelkich praw i obowiązków związanych ze świadczoną
usługą,  której  użytkownikiem  była  dotychczas  (A)  ….....................................  na  rzecz   (B)
…....................................., pod warunkiem wypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 5.
4.  (B)  ….....................................  oświadcza,  że  zapoznała  się  z  Regulamin  Świadczenia  Usług
Telekomunikacyjnych przez TELESTRADA S.A.,  akceptuje  jego treść  w pełni  oraz  wyraża  wolę  zostania
stroną Umowy Abonenckiej Nr …..................................... z dnia …..............................
5. (A) …..................................... oświadcza, że najpóźniej do dnia wejścia Porozumienia w życie, ureguluje
wszystkie zobowiązania, stanowiące wierzytelność TELESTRADA wobec (A)
6. Cesja, o której mowa powyżej, zostanie dokonana w dniu ..............................

§2
Zgody

(B) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO z dnia
27  kwietnia  2016,  na  zasadach  „Kodeksu  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Telestrada  S.A”,
dostępnego na stronie www.telestrada.pl, z którym się zapoznałem/am i akceptuję jego treść.

(B) Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Telestrada S.A. w zakresie dotyczącym aktualnej oferty usług i
produktów (jest to zgodnie z RODO marketing bezpośredni). Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych, dzięki czemu nie będą dalej przetwarzane w tym celu.

(B) Udzielam upoważnienia Telestrada S.A., z siedzibą w Warszawie 02-284, al. Krakowska 22A, stosownie
do przepisów ustawy z  dnia  9  kwietnia  2010 r.  o  udostępnieniu  informacji  gospodarczych i  wymianie
informacji gospodarczych do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej
S.A.  o  ujawnienie  informacji  gospodarczych  dotyczących  mojego  wymagalnego  zadłużenia
przekraczającego  200  złotych  (dwieście  złotych)  lub  uzyskania  informacji  o  braku  danych  o  takim
zadłużeniu. Upoważnienie jest ważne 60 dni od daty udzielenia zgody.

§3
Postanowienia końcowe

1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron.
2. Wszelkie zmiany Porozumienia, wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3.  Do  spraw  nieuregulowanych  Porozumieniem,  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa.
4. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

TELESTRADA S.A.    …………………….. - ……………………….

………………………      ……………………… - ……………………….

………………………      ……………………… - ……………………….

Do  niniejszego  dokumentu  Abonent  B jest  zobowiązany  załączyć  kopię  dowodu  osobistego,  który  po
weryfikacji Abonenta zostanie niezwłocznie usunięty, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

https://lajtmobile.pl/upload/upload/KODEKS%20PRZETWARZANIA%20DANYCH%20OSOBOWYCH%20TELESTRADA(3).pdf
http://www.telestrada.pl/

