
[ ___________________________________________________ ]
Numer Partnerski/Klienta - nowego Abonenta

[ ___________________________________________________ ]
Imię, nazwisko / firma/nazwa* prowadzonej działalności gospodarczej

O możliwości podpisania umowy abonamentowej dowiedziałam/em się z:

 Działu Sprzedaży  Salonu Sprzedaży  Strony internetowej  Od Partnera Biznesowego  Inne źródło

Jeżeli dowiedziałaś/eś się o możliwości podpisania umowy abonamentowej od Partnera Biznesowego FM GROUP Mobile, wypełnij poniższe 
oświadczenie.

Niniejszym oświadczam, że zawieram umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczącą abonamentu (post-paid) z FM GROUP Mobile 
Sp. z o.o. w ramach Promocji „Abonament Domino” na skutek polecenia:

[ ________________________________________________________________________________________________________________ ] 
podać imię, nazwisko / firmę / nazwę* prowadzonej działalności gospodarczej, Partnera polecającego

[ ________________________________________________________________________________________________________________ ]
podać Numer Partnerski/Klienta polecającego

[ __________________________ ,  dnia  __________________ ]  [ ___________________________________________ ]
 (miejscowość)                                                              (data)   czytelny podpis nowego Abonenta

Składając niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie, w tym do państwa trzeciego, przez FM GROUP Mobile 
Sp. z o.o. danych osobowych Abonenta w celu wykonania postanowień promocji „Abonament Domino” (dalej zwana „Promocją”) w szczególno-
ści informacji o zawarciu z FM GROUP Mobile Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dokonywaniu zapłaty należności 
pieniężnych na rzecz FM GROUP Mobile Sp. z o.o., podmiotom współpracującym przy lub w związku z realizacją Promocji, przede wszystkim 
FM GROUP Polska Artur Trawiński z zakładem głównym we Wrocławiu (kod poczt.: 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247, NIP: 898-195-35-47, REGON: 
933001508. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia w każdym czasie.

[ ___________________________________________ ]
 czytelny podpis nowego Abonenta

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powyższym oświadczeniem jest równoznaczny z brakiem zgody na przystąpienie do 
Promocji „Abonament Domino”.**

[ ______________________________________________________________________________________________________________ ]***
numer i data zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (post-paid) zawarta na skutek polecenia

* niepotrzebne skreślić
 ** nie dotyczy przedsiębiorcy
 *** wypełnia FM GROUP Mobile

FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

Adres do korespondencji:
ul. Wrocławska 2a,
Szewce, 55-114 Wisznia Mała

OŚWIADCZENIE ABONENTA
 (Osoby Poleconej)

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000285976, 
NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625. Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości wynosi 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 Biura Obsługi Klienta




