
OŚWIADCZENIA 
Otrzymanie i zapoznanie się z wzorcami dokumentów jest konieczne przed zawarciem Umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie  niektórych danych osobowych i danych transmisyjnych warunkuje możliwość 
zawarcia i realizacji Umowy. 
 
Abonent oświadcza, że przed zawarciem Umowy:  otrzymał, zapoznał się oraz zaakceptował wzorzec: 
 □ Umowy, 
 □ Podsumowanie Warunków Umowy, 
 □ Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
 □ Cennika usług telekomunikacyjnych, 
 □ Regulaminu Promocji, 
□ Informacji o parametrach technicznych  
  dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a ponadto otrzymał dokument i się z nim zapoznał będącym informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych  
Abonentów przez   „Cheeloo J. Turczyn i Wspólnicy” spółka  jawna w Dębicy 
 
 
□ TAK      □ NIE                               ............................................. 
                                                                 data i podpis Abonenta 
 
Ponadto Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż jego dane osobowe- niezbędne dla zawarcia oraz realizacji umowy : w postaci imienia i nazwiska, adresu świadczenia usługi, adresu miejsca zamieszkania i 
ewentualnie adresu korespondencyjnego (jeżeli są inne niż miejsce świadczenia usługi), numeru PESEL jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, 
który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawy Prawo telekomunikacyjne,   a także dane transmisyjne tj. dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach 
telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego Abonenta będą przetwarzane przez „Cheeloo J. Turczyn i 
Wspólnicy” spółka  jawna w Dębicy, na potrzeby realizacji Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, do której załączane jest niniejsze oświadczenie i w tym zakresie Usługodawca będzie administratorem danych 
osobowych. Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia 
zgody. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich  podania skutkować będzie odmową zawarcia umowy.   
 
□ TAK      □ NIE                               ............................................. 
                                                                 data i podpis Abonenta 
 
Zgodnie z treścią art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne  Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna z siedzibą w Dębicy  
jego  danych osobowych w zakresie numeru NIP  tylko w przypadku jeżeli jest przedsiębiorcą  oraz   numeru konta bankowego w  przypadku płatności przelewem w celach realizacji Umowy, w tym między innymi dla 
wystawienia faktur, realizacji,  zwrotu płatności.   Abonent ma  prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                               ............................................. 
                                                                 data i podpis Abonenta 
 
Abonent oświadcza, że wnosi o dostarczanie mu przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy  każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w 
sieci CHEELOO, a także o każdej proponowanej zmianie w Cenniku jak również o treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz informacji 
związanych z wykonaniem Umowy  drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej /  za pośrednictwem EBOK, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują 
zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie, oraz iż został poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób, jak również, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych w postaci adresu e-mailowego w powyższym celu.  
 
□ TAK      □ NIE                               ............................................. 
                                                                 data i podpis Abonenta 
 
Abonent oświadcza, że  został poinstruowany przez Przedstawiciela Usługodawcy o sposobach postępowania z udostępnionym mu przez Usługodawcę Sprzętem w razie wyładowań atmosferycznych, a w szczególności, 
w związku z treścią Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych został poinformowany o obowiązku odłączenia Urządzeń i Sprzętu od zasilania energetycznego podczas wyładowań atmosferycznych oraz o 
konsekwencjach niedopełnienia tego obowiązku, w tym ewentualnej konieczności zwrotu kosztów naprawy lub wartości uszkodzonego Sprzętu. 
 
□ TAK      □ NIE                               ............................................. 
                                                                 data i podpis Abonenta 
 

Marketing  
 
Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego   danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji w celu przesyłania mu informacji 
marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy  za pomocą wiadomości listownych. Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich 
sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak 
również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mu informacji marketingowych 
dotyczących produktów i usług oferowanych przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w postaci  podanego numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych 
przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (kontakt telefoniczny).   Abonent  ma prawo dostępu do swoich  
danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w  postaci  podanego numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych 
przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne poprzez  przesyłane  wiadomości tekstowe (kontakt SMS).    
Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 

............................................. 
                                                                  data i podpis Abonenta 
 

Finanse  
 
Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie od „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną  na podany przeze niego  
przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej /  za pośrednictwem EBOK, oraz iż został poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w  postaci adresu poczty elektronicznej w celu  przesyłania mu informacji o charakterze 
finansowym  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich 
sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak 
również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 



 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w postaci  podanego numeru telefonu w celu  kontaktu telefonicznego w sprawach o 
charakterze finansowym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (kontakt telefoniczny).   Abonent  ma 
prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w postaci  podanego numeru telefonu w celu  przesyłania  informacji o charakterze 
finansowym za pomocą wiadomości tekstowych (kontakt SMS).    Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia 
danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa 
się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                               ............................................. 
                                                                 data i podpis Abonenta 
 

Dokumenty  
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu  przesyłania mu informacji w spawach 
dotyczących zawartych umów   za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Abonent  ma prawo dostępu do swoich  
danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w  postaci  podanego numeru telefonu w celu  kontaktu telefonicznego w sprawach 
dotyczących zawartych umów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (kontakt telefoniczny).   Abonent  
ma prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w  postaci  podanego numeru telefonu w celu  przesyłania informacji  w sprawach  
dotyczących zawartych umów   za pomocą wiadomości tekstowych (kontakt SMS).    Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo 
żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie 
danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                               ............................................. 
                                                                 data i podpis Abonenta 
 

Techniczne  
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w  postaci adresu poczty elektronicznej w celu  przesyłania mu informacji w spawach  
technicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich 
sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak 
również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w postaci  podanego numeru telefonu w celu  kontaktu te lefonicznego w sprawach 
technicznych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (kontakt telefoniczny).   Abonent  ma prawo dostępu 
do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w postaci  podanego numeru telefonu w celu  przesyłania  informacji  w sprawach  
technicznych za pomocą wiadomości tekstowych (kontakt SMS).    Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia 
danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa 
się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                               ............................................. 
                                                                 data i podpis Abonenta 
 

Obsługa zgłoszeń  
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu  przesyłania mu informacji  w spawach 
dotyczących obsługi zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i  2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Abonent  ma prawo dostępu do swoich  
danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w  postaci  podanego numeru telefonu w celu  kontaktu telefonicznego w sprawach 
dotyczących obsługi zgłoszeń  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (kontakt telefoniczny).   Abonent  
ma prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                                
 
Abonent wyraża  zgodę na przetwarzanie przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna w Dębicy   jego danych osobowych w postaci  podanego numeru telefonu w celu  przesyłania  informacji  w sprawach  
dotyczących  obsługi zgłoszeń za pomocą wiadomości tekstowych (kontakt SMS).    Abonent  ma prawo dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo 
żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie 
danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 
 
□ TAK      □ NIE                               ............................................. 
                                                                 data i podpis Abonenta 
 
 


