Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Umowa zawarta w dniu .......... - ........... - 2019 pomiędzy:
Mazowieckie Sieci Światłowodowe Spółka z o.o.
Kawęczynek, ul. Prosta 122, 05-507 Słomczyn, NIP: 123-122-11-38
Reprezentowane przez Marcina Bachorskiego – Prezesa Zarządu
Tel. 22 484 20 01; 22 484 20 02; 22 484 20 03
info@mazowieckiesieci.pl
zwanym dalej Operatorem a,
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy:

Adres instalacji :

Kod pocztowy:

Adres korespondencyjny:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nip:

Regon:

PESEL:

Telefon:

E-mail:

Seria i nr dowodu:

Zwanym dalej Abonentem.
Numer miejski:







Abonament zł brutto:

Aktywacja zł brutto:

telefon Yealink E21 ( 12 zł)
bramka VOIP 2POTS (10zł)
faktura w formie papierowej dopłata 5zł miesięcznie
MAM zainstalowany Internet

NIE MAM zainstalowanego Internetu z Mazowieckich Sieci Światłowodowych
(właściwe zaznaczyć krzyżykiem)

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Operatora usługi połączeń głosowych na rzecz Abonenta w
zakresie i na warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia usług telefonicznych”.
§2
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Umowa zostaje zawarta na czas:

 24 miesiące

§3

Po upływie czasu oznaczonego w Umowie ulega ona przedłużeniu na czas nieokreślony,
chyba że Abonent złoży na 30 dni przed upływem jej obowiązywania oświadczenie o nie przedłużaniu Umowy.
§4
Zawarcie umowy związane jest z przyznaniem Abonentowi następujących ulg:
1.Ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej w kwocie......................zł z VAT stanowiącej różnicę między opłatą aktywacyjną
wynikającą z cennika, a opłatą aktywacyjną właściwą dla oferty promocyjnej.
§5
1. Abonent zobowiązuje się uiszczać opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem usług połączeń głosowych,
stanowi załącznik niniejszej umowy.
2. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry do dnia 21 każdego miesiąca.
3. Opłaty za usługi dodatkowe są płatne z w terminie ustalonym przez strony niniejszej umowy.
4. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury.

który

§6
Urządzenia zainstalowane przez Operatora w lokalu Użytkownika opisane w protokole zdawczo-odbiorczym są
własnością Operatora . Abonent po rozwiązaniu Umowy jest zobowiązany zwrócić udostępnione urządzenia zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
§7
Żadna ze stron Umowy nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez
uprzedniego uzyskania zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Jeżeli Abonent, który skorzystał z promocji, rozwiąże umowę o świadczeniu usługi
“połączenia głosowe Promocja” przed upływem okresu, na jaki została zawarta
zostanie obciążony następującymi opłatami dodatkowymi:
1)opłatą w wysokości......................zł z VAT, wynikającą z przyznanej w ramach promocji ulgi w zakresie opłaty
aktywacyjnej.
§9
Rozwiązanie umowy dokonane przez operatora za naruszenie postanowień „Regulaminie świadczenia usług
telefonicznych”, powoduje obowiązek uiszczenia przez Abonenta opłaty zawartej w §8,.
§10
Umowa została sporządzona w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
§11
Abonent oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, zaakceptował jego postanowienia.
§12
Abonent oświadcza, iż wyraża zgodę na włączenie swoich danych osobowych do bazy danych Operatora, oraz na ich
przechowywanie i przetwarzanie w celach umożliwiających realizację niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie
działań księgowych, serwisowych i promocyjnych.
§13
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa telekomunikacyjnego.
Uwagi:..........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Protokół zdawczo-odbiorczy
Firma Mazowieckie Sieci Światłowodowe Spółka z o.o. z siedzibą : Kawęczynek, ul. Prosta
122 , 05-507 Słomczyn udostępnia w/w Abonentowi następujące urządzenia:
1
2
3
4

Lp.

Nazwa Urządzenia
Punkt dostępowy
Switch
Bramka Voip
Antena

………………………………………………….
data i podpis Abonenta

Nr Seryjny

Liczba szt.

Uwagi

………………………………………………….
data i podpis Usługodawcy

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych są Mazowieckie Sieci Światłowodowe Sp z o.o. Kawęczynek ul. Prosta 122, 05-507 Słomczyn NIP 123122-11-38, REGON 142513092 KRS : 0000362088

2.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 b i c RODO;

3.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nałożony przez Ustawodawcę;

5.

Posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

6.

Ma/mają Pan/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7.

Podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy;

8.

Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Data i podpis Abonenta
……………….…….……….........

