
   

Strona 1 z 1                                                                                                                                                       Wersja z dnia 2023.01.01 
Premium Mobile Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000746584, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9542746551,  
REGON: 243444059, której kapitał zakładowy wynosi 16.619.800,00 zł (w całości opłacony)     

Premium Mobile Sp. z o.o.                                                                                                                                   Dział Obsługi Klienta: +48 222 300 999  

Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa                                                                                                                            +48 722 792 999  
www.premiummobile.pl                                                                                                                                      Dla abonentów Premium Mobile: 2999  

kontakt@premiummobile.pl                                                                                                                                           e-mail: dok@premiummobile.pl   
NIP 954 274 65 51, BDO: 000327761                                                                                                                                       Sprzedaż: +48 222 300 782   

   

Miejscowość: ………………………                                       Data: ……………………                                         Nr klienta: ……………… 

 ZGODY ABONENTA   
(osoba fizyczna, umowa zawarta w lokalu przedsiębiorcy)   

Zgoda wymagana   

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 2020 r. poz. 389 z późn. zm.) wyrażam zgodę na uzyskanie przez 

Premium Mobile Sp. z o.o. z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG 

InfoMonitor) informacji gospodarczych dotyczących mojego zadłużenia w celu sprawdzenia zdolności do 

regulowania zobowiązań wynikających z zawarcia Umowy oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 kwietnia 2010 r. przesyłania informacji do BIG InfoMonitor o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań.   

 

Zgody marketingowe (wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne)   

TAK / NIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Premium Mobile Sp. z o.o. danych transmisyjnych w celach marketingu 

usług telekomunikacyjnych Spółki lub podmiotów działających na jej zlecenie oraz usług podmiotów 

powiązanych z Premium Mobile Sp. z o.o: SaveAdvisor Sp. z o.o., partnerów z Grupy Polsat Plus. 

 

TAK / NIE 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Premium Mobile Sp. z o.o. dla celów marketingu bezpośredniego 

oraz do przesyłania informacji handlowych o promocjach i ofertach specjalnych, podanego przeze mnie 

numeru telefonu oraz adresu e-mail, z użyciem urządzeń końcowych i automatycznych systemów 

wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, SMS oraz MMS.    

 

TAK / NIE 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanego przeze mnie numeru telefonu oraz adresu e-mail, z użyciem 

urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej, tj. e-

mail, SMS, MMS, dla celów marketingu bezpośredniego oraz do przesyłania informacji handlowych o 

promocjach i ofertach specjalnych, przez: SaveAdvisor Sp. z o.o oraz partnerów z Grupy Polsat Plus . 

 

Pozostałe zgody  

TAK / NIE 
Wyrażam zgodę na podstawie art. 60a ust 1b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjnego na 

otrzymywanie od Premium Mobile Sp. z o.o., na podany przeze mnie adres e-mail, informacji o zmianach 

Umowy, Regulaminu lub Cennika. 

 

TAK / NIE 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Premium Mobile Sp. z o.o. potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz 

udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu przeze mnie adres e-

mail. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych zamieszczoną 

na stronie https://www.premiummobile.pl/daneosobowe. 

 

 

_____________________________          
(Podpis Abonenta) 

https://www.premiummobile.pl/daneosobowe

