OŚWIADCZENIA REPREZENTANTÓW KLIENTA
Nazwa (firma)

klient

Adres siedziby Klienta
REGON

NIP

Krajowy Rejestr Sądowy

Rejestr lub ewidencja

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Numer wpisu do Rejestru

Imię i nazwisko

DANE
REPREZENTANTA

Rodzaj dokumentu
tożsamości

Numer dokumentu
tożsamości*

PESEL*

Hasło (8 cyfr) **1)
Telefon komórkowy**

+

Telefon stacjonarny

+

Adres e-mail (autoryzowany)2)

Oczekuję/oczekujemy przesyłania treści warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z regulaminem świadczenia usług
telekomunikacyjnych, cennikiem i innymi załącznikami, a także umów o świadczenie usług innych niż usługi telekomunikacyjne zawieranych z T-Mobile
Polska S.A. na wskazany w niniejszym Oświadczeniu adres poczty elektronicznej Pełnomocnika, jeśli został umocowany do zawierania lub aneksowania
ww. umów, a w przypadku jego niewskazania w niniejszym dokumencie na adres e-mail innej osoby umocowanej wskazanej przez Klienta do zawierania
lub aneksowania ww. umów, i akceptuję/akceptujemy zawieranie lub aneksowanie ww. umów w formie dokumentowej za pośrednictwem wskazanego
powyżej adresu e-mail.
* niezbędne jest podanie co najmniej jednego rodzaju danych z dokumentu tożsamości, tj. serii i numeru dowodu tożsamości albo numeru PESEL
** dane wymagane do uzyskania dostępu do administrowania kontem Klienta w Internetowym Systemie Obsługi Klienta (eSerwis)

1)

Hasło – ustalany przez Klienta kod cyfrowy składający się z ośmiu cyfr, który jest niezbędny do uzyskania przez osobę reprezentującą Klienta uprawnienia do kontaktowania
się z T-Mobile Polska S.A. i administrowania kontem Klienta zgodnie z warunkami określonymi przez T -Mobile Polska S.A. dla poszczególnych kanałów obsługi Klienta.

2)

Wskazany w niniejszym dokumencie adres e-mail osoby reprezentującej Klienta stanowi autoryzowany przez Klienta adres e-mail, z którego osoba upoważniona może
dokonywać w imieniu Klienta czynności zgodnie z zakresem swojego umocowania, które będą traktowane przez T-Mobile Polska S.A. jako złożone przez osobę upoważnioną
ze strony Klienta, a wszelka korespondencja przekazywana z/na ww. adres e-mail będzie uznawana przez T-Mobile Polska S.A. za wiarygodną i przekazywaną od/do osoby
prawidłowo umocowanej do reprezentacji Klienta, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umowami zawartych pomiędzy T-Mobile Polska S.A. a Klientem
wymagane jest zachowanie formy pisemnej dla poszczególnych czynności. T-Mobile Polska S.A., mając na względzie bezpieczeństwo realizowanych zleceń Klienta,
zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia przez osobę uprawnioną ze strony Klienta w formie pisemnej każdej dyspozycji przekazanej wcześniej ze strony Klienta drogą
elektroniczną.
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*** Działając w imieniu Klienta oświadczam/y, że oczekuję/oczekujemy informowania o treści każdej proponowanej zmiany warunków zawartych z T-Mobile
Polska S.A. umów, w tym umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych lub cenników, a także
informowania o zmianie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym
został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu T-Mobile Polska S.A., które umieszczone zostały w
każdej zawartej z T-Mobile Polska S.A. umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej, a w przypadku
jego niewskazania w niniejszym dokumencie na adres siedziby Klienta:
adres e-mail

*** W przypadku wskazania przez Klienta w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu kilku adresów e-mail w różnych dokumentach, w tym w pełnomocnictwie, wskazane
powyżej obowiązki będą realizowane przez T-Mobile Polska S.A. na adres e-mail wskazany w niniejszym Oświadczeniu Reprezentantów Klienta.

Miejscowość i data

PODPISY

Czytelny podpis/y i pieczątka

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska
12. Dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie są przetwarzane w celu składania dyspozycji w imieniu Klienta w zakresie określonym niniejszym
dokumentem i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod
adresem: https://firma.t-mobile.pl/pl/RODO, pod adresem e-mail: keyaccount@t-mobile.pl lub numerem telefonu +48 604 604 604.
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