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Oświadczenia Stron.
Integralną częścią Umowy są Cenniki i Regulaminy, w szczególności promocje, o ile mają zastosowanie, których treść Abonent otrzymał
przed podpisaniem Umowy i akceptuje ją. Abonent oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się dokładnie z zakresem Usług
oraz treścią Umowy, które to zapisy Abonent akceptuje. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:
1. Oświadczenia i zgody Abonenta - zgody do Konta Abonenta
2. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez OTVARTA Sp. z o.o. z dnia
3. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy/Aneksu zawartej/ego poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość lub za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość przez Abonenta będącego Konsumentem, dokument z dnia
4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy/Aneksu zawartej/ego poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość lub za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość, dokument z dnia
5.
6.
7. Abonent oświadcza również, iż otrzymał Kartę SIM w chwili podpisania Umowy.

Czytelny podpis przedstawiciela OTVARTA

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Data i czytelny podpis Abonenta
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Oświadczenia i zgody Abonenta
OTVARTA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 11 w Łodzi (93-569) uprzejmie informuje, że jest administratorem danych osobowych
swoich Abonentów. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nieprzekazanie niektórych danych (szczegółowo wskazanych
w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez OTVARTA Sp. z o. o.) może uniemożliwić świadczenie usług.
W poniższych oświadczeniach wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, a także danych transmisyjnych
i lokalizacyjnych dla niżej wskazanych celów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, przez BOK
telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.
Udzielona przez Państwa zgoda obejmować będzie wszystkie zawarte z OTVARTA umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
oraz dane (w tym adresy e-mail i numery telefonów) przekazane w chwili zawierania umowy / umów oraz w przyszłości, chyba że
postanowią Państwo inaczej i poinformują o tym OTVARTA.
Informacje szczegółowo określające rodzaj przetwarzanych danych, cel, zakres i okres ich przetwarzania znajdą Państwo w Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez OTVARTA Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Abonentów dostępne są pod adresem otvarta.pl/ochronadanych

Zgody do umowy
1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez OTVARTA adresów e-mail oraz numerów telefonów dla potrzeb obsługi
wykonywania zawartych z OTVARTA umów:
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Po wyrażeniu tej zgody OTVARTA będzie uprawniona do kontaktowania się z Państwem na adresy e-mail i numery telefonów wsprawach związanych z zawartymi przez Państwa
umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych z OTVARTA. W przypadku braku udzielenia tej zgody będziemy mogli kontaktować się z Państwem tylko za pośrednictwem
standardowej poczty.

2. Chcę otrzymywać na adres e-mail powiadomienia dotyczące realizacji zawartych z OTVARTA umów, w tym dotyczące
zmian warunków tych umów i złożonych przeze mnie reklamacji.
Po wyrażeniu tej zgody OTVARTA będzie uprawniona do powiadamiania Państwa adres e-mail między innymi: o treści proponowanych zmian w umowach, cennikach lub
regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych, o zmianach warunków umów dokonanych podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez stronę www lub Portal OTVARTA 24/7,
potwierdzenia otrzymania oraz odpowiedzi na reklamacje, informacji o zmianie danych firmy OTVARTA, informacji o przerwach w świadczeniu usług lub występujących awariach.

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofercie OTVARTA drogą elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) oraz w
drodze kontaktu telefonicznego.
Udzielając tej zgody godzą się Państwo na prowadzenie przez OTVARTA lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego usług telekomunikacyjnych świadczonych przez OTVARTA
(otrzymywanie informacji handlowych) poprzez kontakt telefoniczny lub środkami komunikacji elektronicznej takimi jak poczta e-mail, lub SMS bądź MMS – na adres e-mail lub numer
telefonu.

4. Wyrażam zgodę na używanie przez OTVARTA lub na jej zlecenie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego usług telekomunikacyjnych.
Jeżeli wyrażą Państwo tą zgodę OTVARTA będzie uprawniona do przesyłania Państwu na adresy e-mail lub numery telefonów automatycznie odtwarzanych informacji o swojej
ofercie handlowej, w tym promocjach i konkursach.

Zgoda na E-Fakturę
5. Wyrażam zgodę na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych i otrzymywanie informacji o wystawieniu efaktur na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu za pośrednictwem wiadomości SMS.
Wyrażona zgoda pozwoli OTVARTA na wystawianie na zasadach opisanych w obowiązujących przepisach prawa oraz regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych faktur
elektronicznych i dostarczanie ich na Państwa konto w Portalu OTVARTA 24/7. Ponadto otrzymają Państwo powiadomienie o wystawieniu faktury na adres e-mail lub numer telefonu
za pośrednictwem wiadomości SMS

Inne
6. Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy,
liczonego od dnia zawarcia/zmiany Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest do
zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia.
Jeśli udzielą Państwo OTVARTA tej zgody, to w przypadku gdy dokonają Państwo zmiany umowy (np. wybierając inną taryfę czy pakiet internetowy) przez telefon lub Portal
OTVARTA 24/7 będą mogli Państwo rozpocząć korzystanie z tej usługi nie czekając na upływ 14 dniowego terminu na odstąpienie od tej zmiany umowy. Nie pozbawia to Państwa
prawa odstąpienia w terminie 14 dni od dokonania zmiany, jednak jeśli odstąpią Państwo już po rozpoczęciu świadczenia usług, wówczas będziecie zobowiązani do zapłaty
należności proporcjonalnej do okresu świadczenia tych usług.

7. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w publicznych spisach abonentów i telefonicznej
informacji o numerach.
Zgoda ta umożliwi OTVARTA umieszczenie w spisie abonentów oraz wykorzystanie na potrzeby spisu elektronicznego z funkcją wyszukiwania Państwa imienia, nazwiska, numeru
telefonu oraz nazwy miejscowości i ulicy.

Data i czytelny podpis Abonenta

Oświadczenia Klienta - zgody do Konta Abonenta
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