WNIOSEK O UŻYCZENIE KARTY SIM
BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU
(wypełnić czytelnie pismem drukowanym)

ID Wniosku………………………..
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□ obywatel RP □ obywatel innego państwa

Dane Korzystającego

Imię (imiona) i nazwisko *
PESEL*

Seria i nr dokumentu tożsamości.*

II. Adres Zamieszkania Korzystającego
Ulica *

Nr budynku *

Kod pocztowy*

Miejscowość*

III.

Adres do Korespondencji Korzystającego (wypełnić jeśli inne niż w II)

Ulica:

nr budynku:

kod pocztowy:

miejscowość:

tel. Kontaktowy*

e-mail*

IV.

nr lokalu:

Depozyt
słownie: dwadzieścia złotych

Kwota Depozytu* 20 zł

V.

Nr lokalu *

Dystrybucja

Wysyłka Karty SIM ( opłata 14 zł. –Kurier ).

1.

Niniejszy formularz, czytelnie wypełniony, podpisany i złożony w miejscu wskazanym w Regulaminie Bezpłatnego Dostępu do Internetu („Regulamin”), stanowi Wniosek
o użyczenie karty SIM do Bezpłatnego Dostępu do Internetu, który zapewnia spółka Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 04-028 Warszawa, Al. Stanów
Zjednoczonych 61 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000305767, NIP: 7010123529, REGON: 141266349, o kapitale zakładowym w wysokości 313.500.000 PLN („Operator”).

2.

W przypadku gdy Korzystający zamówi usługę telekomunikacyjną świadczoną przez Aero2 za pośrednictwem Karty SIM BDI, w szczególności Usługę Pakiety Aero,
zgodnie z Regulaminem świadczenia przez Aero 2 sp. z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO (oferta promocyjna), imię, nazwisko
oraz PESEL podane we Wniosku zostaną użyte do dokonania weryfikacji Abonenta i rejestracji Abonenta zgodnie z regulaminem zamówionej usługi.

3.

Zakres i warunki Bezpłatnego Dostępu do Internetu jaki zapewnia Operator określone są w Regulaminie. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie:
www.aero2.pl. Zasady zwrotu Depozytu określone są w ust. 8.2. Zwracając Kartę SIM należy również zwrócić obudowę, do której była przymocowana Karta SIM.

4.

Korzystający oświadcza, że:
a.
dane osobowe zawarte we Wniosku o użyczenie są prawdziwe i kompletne,
b.
zapoznał się uprzednio z Regulaminem i akceptuje jego treść,
c.
załączył do Zamówienia kserokopię dokumentu tożsamości.

OŚWIADCZENIA Korzystającego
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Niniejszym wyrażam zgodę na:
a.
przetwarzanie przez Operatora danych podanych przeze mnie we Wniosku o użyczenie dla celów zapewnienia Bezpłatnego Dostępu do Internetu;
b.
przekazanie kserokopii dokumentów, w szczególności dowodu osobistego (oświadczenie jest ważne przez okres udostepniania Bezpłatnego Dostępu do
Internetu i po jego zakonczeniu zgodnie z przepisami ustawy PT);
Wyrażam zgodę na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:
□ informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, kapitału zakładowego Operatora;

□ informacji o zmianie Regulaminu;
□ informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. ze zm.);
□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we Wniosku o użyczenie dla potrzeb działań marketingowych

podejmowanych przez Operatora samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A., oraz na przesyłanie na wskazane
przeze mnie adresy korespondencyjne ofert dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Operatora we współpracy z innymi przedsiębiorcami Grupy Kapitałowej
Cyfrowy Polsat S.A.
□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na przekazanie przez Operatora Partnerom moich danych osobowych zawartych we Wniosku o użyczenie dla potrzeb działań
marketingowych podejmowanych przez Partnerów . samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami, oraz na przesyłanie ofert na wskazane przeze mnie
adresy korespondencyjne.
□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji m.in. o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji
handlowych, drogą elektroniczną przez Polkomtel sp. z o.o. 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 4 i w tym celu na przekazanie moich danych osobowych powyższej
spółce przez Operatora.

□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na dołączenie do przesyłki z kartą BDI … startera wRodzinie. Szczegóły oferty wRodzinie na stronie internetowej
www.wrodzinie.com.pl Zamawiając kartę SIM wRodzinie oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i numeru
PESEL (albo serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość) podanych w celu otrzymania Karty BDI do rejestracji karty wRodzinie.
VI.

Karta SIM Aero2 BDI

NR ICCID:

Kurier

Korzystający z BDI

(podpisując niniejszy Wniosek o Użyczenie potwierdza zgodność
danych osobowych Korzystającego z BDI
z przedstawionym dokumentem tożsamości):

(podpisując niniejszy Wniosek o Użyczenie potwierdza prawidłowość podanych
powyżej danych):

PODPIS:
Data

*Pola obowiązkowe.

(Wniosek BDI wz.20170201)

