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ZGODY ABONENTA 

1. Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1015, 1188, z 2015 r. poz. 396), upoważniam 
Premium Mobile Spółka Akcyjna do pozyskania z biura informacji gospodarczej, a w szczególności z 
Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 
(BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych, w tym również informacji dotyczących 
zobowiązań powstałych przez dniem wejścia w życie ww. ustawy. Upoważnienie obejmuje wielokrotne 
wystąpienie do biur informacji gospodarczej w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. □ TAK □ NIE 

2. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 161 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, na przetwarzanie moich 
dodatkowych danych osobowych tj.: adresu korespondencyjnego, numeru konta bankowego lub karty 
płatniczej, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów kontaktowych (w tym numeru 
podanego przeze mnie powyżej, jak również informacje zawarte w kserokopii dokumentów 
przedstawionych przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności 
dowodu  osobistego.  □ TAK □ NIE 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Premium Mobile danych transmisyjnych w celach marketingu 
usług telekomunikacyjnych Premium Mobile lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej. 
 □ TAK □  NIE 

4. Wyrażam zgodę na używanie przez Premium Mobile (samodzielnie lub przez podmioty działające na 
jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego Premium Mobile na podany przeze mnie 
powyżej numer telefonu. □ TAK □  NIE 

5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach 
i akcjach promocyjnych Premium Mobile środkami komunikacji elektronicznej tj. e-mailem, SMS’em, 
MMS’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu. □ TAK □ NIE 

6. Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Premium Mobile w formie elektronicznej faktur 
z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami 
(faktura elektroniczna) na zasadach określonych w Regulaminie Usługi E-Rachunek na podany przeze 
mnie powyżej adres e-mail. □ TAK □ NIE 

7. Wyrażam zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Premium Mobile w formie elektronicznej faktur 
z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami 
na zasadach określonych w Regulaminie Usługi E-Rachunek na konto Abonenta. □ TAK □ NIE 

8. Proszę, aby proponowane zmiany Umowy, Regulaminu, Cennika, informacje o zmianie nazwy (firmy), 
adresu lub siedziby Premium Mobile, informacje dotyczące wykonywania Umowy (w tym potwierdzenie 
przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację), informacje o przerwach w świadczeniu 
usługi lub występujących awariach były dostarczane na podany przeze mnie powyżej adres e-mail. 
  □ TAK □ NIE 

 
Potwierdzam własnoręczne udzielenie powyższych zgód, oświadczeń i upoważnień: 
 

 

 

  ____________________________________
  (data i podpis Abonenta) 
 


