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Numer Klienta/Partnerski:

Imię: Nazwisko:

Numer dokumentu:

Numer w rejestrze:

Adres / ul.: Nr domu / lokalu:

Nr domu / lokalu:

Nr domu / lokalu:

Nr domu / lokalu:

Miejscowość:

Miejscowość:

Kod: - Województwo:

Kod: - Województwo:

PESEL:

Adres e-mail:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

Telefon kontaktowy:

Adres / ul.:

Adres / ul.:

Adres / ul.:

Miejscowość:

Miejscowość:

Kod: -

Kod: -

Województwo:

Województwo:

I. UzUPełNIa osoba fIzyczNa NIeProwadząca dzIałalNoścI gosPodarczej:

III. daNe dotyczące Karty sIM (wypełnia FM GROUP Mobile):

II. UzUPełNIa osoba fIzyczNa Prowadząca dzIałalNość gosPodarczą  
albo INNy PodMIot Prowadzący dzIałalNość gosPodarczą NIebędący osobą fIzyczNą:

dokument na podstawie którego dokonano weryfikacji powyższych danych:

rejestr działalności na podstawie którego dokonano weryfikacji powyższych danych:

Dowód osobisty

NIP

Prawo jazdy

REGON

Paszport

KRS

Karta pobytu

Pełna nazwa firmy:

Nr seryjny karty SIM: Nr telefonu MSISDN:

Nie posiada

adres do korespondencji (jeśli jest inny od adresu podanego powyżej)

adres do korespondencji (jeśli jest inny od adresu podanego powyżej)

***

IV. ośwIadczeNIa UżytKowNIKa:

tak nieWyrażam zgodę na dostarczanie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem ww. adresu e-mail proponowanych przez FM GROUP 
Mobile Sp. z o.o. zmian warunków regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych i zmian w cenniku tych usług. Niniejsze oświad-
czenie nie dotyczy dostarczania propozycji zmian i informacji o zmianach, dla których umowa w ofercie na kartę (pre-paid) lub bez-
względnie obowiązujące przepisy prawa przewidują powiadomienie wyłącznie przez podanie do publicznej wiadomości.     

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez FM GROUP Mobile  Sp. z o.o.  
z siedzibą we Wrocławiu dla Abonentów w ofercie na kartę (pre-paid), którego treść akceptuję.Wskazane powyżej dane osobowe są 
aktualne i prawdziwe. Jestem osobą uprawnioną do złożenia niniejszego „Formularza rejestracyjnego”.

*

**

**

Inny

Inny
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tak nie

tak nie

tak nie

tak nie
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FM GROUP Mobile Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe zawarte w formularzu i przekazane 
w trakcie świadczenia usług telekomunikacyjnych będą przetwarzane w celu ich świadczenia, a także wypełniania prawnie usprawie-
dliwionych celów realizowanych przez FM GROUP Mobile. Użytkownik ma prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz odwołania 
w każdym czasie złożonych oświadczeń.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie, przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. moich danych osobowych w rozszerzonym 
zakresie, wskazanych w niniejszym formularzu jedynie w niezbędnym zakresie, podmiotom współpracującym przy lub w związku z wy-
konywaniem niniejszej umowy z FM GROUP Mobile Sp. z o.o., przede wszystkim firmie FM GROUP Polska Artur Trawiński z zakładem 
głównym we Wrocławiu (kod poczt. 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej, NIP: 898-195-35-47, REGON: 933001508 (zwany dalej „FM GROUP Polska”). Zgoda ta obejmuje przetwarzanie wskazanych 
wyżej danych w szczególności: 1) nazwiska i imienia, pełnego adresu, nr PESEL, nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających 
tożsamość, 2) w rozszerzonym zakresie: adres e-mail, Numer Identyfikacji Podatkowej (art. 161 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 243); w celu sprzedaży, obsługi Użytkow-
nika, archiwizacji i wprowadzania danych w okresie korzystania przez Użytkownika z usług lub wykonywania innych zadań na podsta-
wie obowiązujących przepisów, przekazywania komunikatów  w sieciach telekomunikacyjnych, rozpatrywania reklamacji, naliczania 
opłat, rabatów, punktów, dokonywania rozliczeń oraz realizacji programów lojalnościowych w szczególności wraz z FM GROUP Polska

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany powyżej) oraz wykorzystanie 
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych, a w szczególności wyrażam zgodę na: otrzymywanie reklam 
i powiadomień, w tym związanych z marketingiem produktów i usług występujących w obrocie handlowym pod znakiem „FM GROUP”, 
tworzenie  zbiorczego profilu Użytkowników oraz przetwarzanie danych osobowych i danych transmisyjnych, niezbędnych ze względu 
na właściwość świadczonej usług.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie Danych transmisyjnych w celu marketingu usług telekomunikacyjnych.

4. Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informacji telefonicznej i spisie Abonentów/Użytkowników. Zgoda 
dotyczy zamieszczenia identyfikujących danych osobowych obejmujących: numer telefonu, imienia i nazwiska, adresu wskazanego 
w formularzu rejestracyjnym, w spisach Abonentów/Użytkowników FM GROUP Mobile Sp. z o.o. i innych przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych oraz wykorzystywanie identyfikujących danych osobowych dla potrzeb świadczenia przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. 
i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji o numerach telefonicznych. Zgoda obejmuje zamieszczanie danych osobo-
wych zarówno w spisach udostępnianych w formie książkowej, jak i w postaci elektronicznej posiadającej możliwość wyszukiwania 
numerów. Celem spisu jest umożliwienie sprawnego wyszukiwania numerów Abonentów/Użytkowników. Wyrażenie zgody jest dobro-
wolne i zależy wyłącznie od woli Użytkownika. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia. Zgoda może być 
wycofana w każdym czasie w dowolny sposób.

Miejscowość:

Data: . . r.

czytelny podpis

* W przypadku gdy Użytkownik współpracuje z FM GROUP Polska Artur Trawiński z zakładem głównym we Wrocławiu (kod poczt.51-129)  
przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 898-195-35-47, REGON: 933001508,

** Niewymagane,
*** Nr telefonu MSISDN zostanie okreslony przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. po dokonaniu weryfikacji danych zawartych w niniejszym formularzu  

rejestracyjnym i przesłany Użytkownikowi drogą elektroniczną (SMS, adres e-mail) lub w formie pisemnej na adres wskazany w formularzu. 

Tel.: +48 71 327 00 02,  
Tel. kom.: +48 727 900 900
skrót: 900 z telefonu w sieci FM GROUP Mobile

E-mail: bok@fmgroupmobile.pl
E-mail: reklamacje@fmgroupmobile.pl

bIUro obsłUgI KlIeNta

FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 2a, Szewce

55-114 Wisznia Mała

adres KoresPoNdeNcyjNy:

www.fmgroupmobile.pl

Uwaga: Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwi zarejestrowanie danych Użytkownika.
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