
Systel Systemy Teleinformatyczne
M. Linscheid Spółka Jawna

40-881 Katowice, Chrobrego 17

UMOWA nr 5414 O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
zawarta w Katowicach dnia 01-01-2012 roku  pomiędzy:

Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach przy ul. Chrobrego 17,
reprezentowaną przez Macieja Linscheida
 a Panią /  Panem / Firmą 

Nazwisko i Imię / Nazwa: Jan Testowy
Adres stałego pobytu / Adres i siedziba (Ulica i numer lokalu)
ul.: 11 listopada 36b/18
Kod pocztowy: 42-200
Dowód osobisty: 
NIP: 123-45-67-890
Telefon kontaktowy: Stacjonarny: 327999999
Adres e-mail: jan.testowy@1000lecie.pl

Miejscowość: Zawiercie
PESEL / Regon: 12345678900

Komórkowy: 555555555

zwanym dalej Abonentem.

§ 1

Miejsce świadczenia usług:
[ ] taki sam jak adres stałego pobytu / adres i siedziba
[ ] inny: Chrobrego 17/201, Katowice

Adres do korespondencji
[ ] taki sam jak adres stałego pobytu / adres i siedziba
[ ] taki sam jak miejsce świadczenia usług
[ ] inny: 

Umowa została zawarta na czas określony: 24 miesięcznych okresów rozliczeniowych.

§ 2

Usługi telekomunikacyjne świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta:

Opłaty abonamentowe: Szt. Wartość zgodnie
z cennikiem usług

bez promocji

Upust / rodzaj
promocji

Wartość do
zapłaty

- dostęp do sieci internet wg. pakietu
D51200U51200IK1PW3S50 - abonament za 1
miesiąc

1 149zł 100zł / Lider jest tylko
jeden

49zł

- usługa telefoniczna wg taryfy Domowa 
 abonament za 1 miesiąc
 nr telefonu: 327999999

1 10zł 10zł

Razem opłaty abonamentowe: 59zł

Opłaty jednorazowe:

- opłata instalacyjna* 1 149zł 149zł 0zł

- opłata aktywacyjna 1 59zł 0zł 59zł

- kaucja zwrotna 1 0zł 0zł

Razem opłaty jednorazowe: 59zł

*opłata instalacyjna pobierana tylko w przypadku rozwiązania umowy z winy abonenta w czasie krótszym niż abonament za 24 miesiące od momentu
naliczania opłat wynikających z umowy. W tym przypadku udzielone upusty z kolumny "Upust / rodzaj promocji" zostają anulowane i w całości
stanowią zobowiązanie Abonenta
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§ 3

Abonent oświadcza, że przy zawarciu niniejszej Umowy doręczony został mu stosowny Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych wraz z
Regulaminem Promocji i zobowiązuje się go przestrzegać, a Strony uzgadniają, że wymieniony dokument stanowi integralną część  niniejszej Umowy.

§ 4

1. Jeżeli umowa zostanie zawarta poza lokalem Operatora, Abonent, może od umowy odstąpić, składając Operatorowi pisemne oświadczenie w
terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić zainstalowane Urządzenia Sieciowe,
ponieść koszty aktywacji i instalacji zgodnie z aktualnym Cennikiem oraz zapłacić za korzystanie z usług do dnia złożenia oświadczenia. 
 2. W przypadku zawarcia Umowy poza lokalem Operatora na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i
innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli Abonent mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub
informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, Abonentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej
zawarcia.

§ 5

1. Operator oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług określonych w §2, przetwarza dane osobowe Abonenta udostępnione w niniejszej
umowie i jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami). Dane osobowe Abonenta są przetwarzane na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 pkt. 2), pkt.3), pkt. 5) w związku z przepisami art. 3
ust. 2 powołanej ustawy o ochronie danych osobowych w sposób nienaruszający praw i wolności Abonenta oraz w celu wykonania postanowień
niniejszej Umowy na podstawie obowiązujących przepisów regulujących działalność w dziedzinie telekomunikacji (w szczególności art. 69 i
następne prawa telekomunikacyjnego).

2. Abonent oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe, prawie ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu co do
ich przetwarzania przez Operatora w sposób niezgodny z prawem lub powołanymi w §5 ust. 1 Umowy podstawą prawną i celem przetwarzania
danych. Jednocześnie Abonent przyjmuje do wiadomości, że odbiorcą jego danych osobowych jest Operator.

§ 6

1. W zakresie nieuregulowanym Umową, Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych za pomocą Sieci oraz stanowiącymi załączniki do
Umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

...........................................................................................                                               ...........................................................................................
(czytelny podpis)                                                                                                                                                     (pieczątka i podpis)

Abonent                                                                                                         Przedstawiciel Operatora

Oświadczenie

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych, przez co rozumie się Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid
Spółka Jawna oraz podmioty związane, udostępnionych przeze mnie w Umowie Abonenckiej  swoich danych osobowych do celów:
1. marketingowych - określanie zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne , TAK / NIE*
2. informacyjnych - o produktach i usługach świadczonych przez Administratora danych, w tym o usługach, które nie są związane z niniejszym

Zamówieniem Aktywacji Usług Dostępu do Internetu / Umową Abonencką z dnia, TAK / NIE*
3. reklamowych - o świadczonych przez inne podmioty usługach i produktach powiązanych z usługami świadczonymi przez Administratora danych,

TAK / NIE*
4. Jednocześnie oświadczam, że swoje dane osobowe podaję dobrowolnie i że zostałem/am zapoznany/a przez Administratora danych z

przysługującym mi prawem do wglądu w moje dane, prawem ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu co do ich przetwarzania.
5. Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej

*niepotrzebne skreślić

..........................................................................
Data i własnoręczny podpis

Załączniki:
1. Regulamin Świadczenia Usług Teleinformatycznych przez Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid Spółka Jawna w Katowicach.
2. Protokół przekazania Urządzeń Sieciowych (jeżeli dotyczy)
3. Cennik
4. Regulamin Promocji (jeżeli dotyczy)
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