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Wniosek Abonenta o przeniesienie przydzielonego numeru 
do Telego Sp. z o.o.

Ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy*

Adres korespondencyjny (ulica)                                                                                                                                                                                                  nr domu                                                                nr lokalu 

Miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                            kod pocztowy

Poczta 

PESEL                                                                                                                           NIP lub KRS**                                                                                                                REGON**

e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                             tel. kon.

legitymujący/a się dokumentem tożsamości***:      

Nazwa                                                                                                   Seria i nr

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 z późn. zm.) wnoszę o przeniesienie przydzielonego mi numeru:

Nazwa dotychczasowego dostawcy:

Adres pod który zostanie przeniesiony numer telefonu (dotyczy usługi stacjonarnej):

Ulica                                                                                                                                                                                                                                                                                 nr  domu                                                                       nr  lok.                                                

Miejscowość                                                                                                                                                                                                                 kod pocztowy                                                          

1. Jako sposób kontaktu, w tym sposób otrzymania informacji o rozpoczęciu świadczenia usług przez Telego Sp. z o.o., wybieram:

telefonicznie

za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS)

za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)

2. Proszę o rozwiązanie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących wskazanego wyżej numeru z przeniesieniem do sieci Telego Sp. z o.o.,

z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą

bez zachowania okresu wypowiedzenia w dniu

na koniec okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych 

3. Wnoszę o zawarcie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru z Telego Sp. z o.o.

Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczaso-
wym dostawcą przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej 
ulgi (w wysokości określonej w umowie). 

4. Oświadczam, że udzieliłem Telego Sp. z o.o. pełnomocnictwa do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia w moim imieniu umowy z 

dotychczasowym dostawcą usług.

-

           PREPAID          POSTPAID

-

- -

Podpis Klienta (imię i nazwisko), Miejscowość, Data 

* Podanie przez Abonenta składającego Wniosek adresu zameldowania jest dobrowolne.
** Obowiązek podania przez Abonenta składającego Wniosek NIP, KRS, REGON nie dotyczy osoby fizycznej.
*** Podanie danych o typie, serii i numerze dokumentu tożsamości Abonenta składającego Wniosek jest obligatoryjne w przypadku  osoby nieposiadającej numeru PESEL.
**** niepotrzebne skreślić.

miejscowość, data
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Obowiązek informacyjny w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest Telego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-043) przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706498, posługująca się  
NIP 5213804216 oraz numerem REGON 368855400. Kapitał zakładowy 9 505 000,00 zł wpłacony w całości. Telego Sp. z o.o. jako administrator uprzejmie informuje, iż:

1. do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Telego Sp. z o.o. służy adres e-mail:  iodo@telego.pl

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzeniem Wniosku Abonenta o przeniesienie przydzielonego numeru do Telego Sp. z o.o. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

3. dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Telego Sp. z o.o. podmiotom współpracującym (odbiorcom) w toku realizacji procesu rozpatrywania Wniosku Abonenta o przeniesienie 
przydzielonego numeru do Telego Sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym Telego Sp. z o.o. może ujawnić 
Twoje dane osobowe są w szczególności podmioty realizujące wniosek Abonenta o przeniesienie numeru, dotychczasowy dostawca usług telekomunikacyjnych, a także dostawca poczty 
hybrydowej oraz telefoniczne centra obsługi klienta – jeśli skorzystanie z pomocy tych podmiotów będzie niezbędne do prawidłowej realizacji procesu rozpatrywania Wniosku Abonenta o 
przeniesienie numeru.

4. dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres potrzebny do rozpatrzenia Wniosku Abonenta lub obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Klien-
tem a Telego Sp. z o.o. oraz przez czas wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z tą umową.

5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Telego Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do rozpatrzenia Wniosku Abonenta o przeniesienie przydzielonego numeru do Telego Sp. z o.o. Niepodanie danych osobowych przez 
Klienta uniemożliwia rozpatrzenie Wniosku Abonenta.

Podpis Klienta (imię i nazwisko), Miejscowość, Data 


