Cesja Umowy nr………………………….. zawartej w dniu ………………………………… pomiędzy:
1. Stowarzyszeniem TV SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul Sacharowa 16, nr KRS0000049484, NIP 728-19-19-223,
reprezentowanym przez: Prezesa – Piotra Okupskiego, Zastępcę Prezesa – Jacka Gąsińskiego, zwanym w dalszej
części Operatorem,
2. CEDENTEM (Abonentem):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………….
(imię nazwisko Abonenta)
zamieszkałym w Łodzi, ulica: ………………………………………………………….……., ………………………….., blok Nr ……………………………..
(miejsce świadczenia Usługi - ULICA)
(kod pocztowy)
Seria i numer dowodu osobistego: …………………………………….…… PESEL:……………………..………………………………………………………..
3. a CESJONARIUSZEM:
(osoba na którą ma być przepisana Umowa)

…………………………………………………………………………………….……………
numer telefonu……………………………………………..
(imię nazwisko Abonenta)
zamieszkałym w Łodzi, ulica: ……………………………………………….………………., ………………………….……….., blok Nr …..………………………...
(miejsce świadczenia Usługi - ULICA)
(kod pocztowy)
Seria i numer dowodu osobistego: …………………….…………………..……… PESEL:……………………..……………………………………………………
§1
1. Cesjonariusz przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy zawartej między Cedentem a Operatorem.
2. Cesjonariusz oświadcza, iż znane mu są zapisy wspomnianej umowy, regulamin jej świadczenia i obowiązki z niej
wynikające.
3. Przy podpisaniu niniejszej umowy Cesjonariusz zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Usług STK TV SAT 364 .
4. Cesjonariusz od momentu podpisania niniejszego dokumentu staje się pełnoprawnym abonentem usługi świadczonej przez
Operatora i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów regulującej tę usługę umowy.
5. Cesjonariusz (nowy Abonent) przyjmuje do wiadomości, że zobowiązany jest do pokrycia wszelkich nieuregulowanych opłat
wynikających z cedowanej Umowy.
§2
Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb wykonania Umowy, to jest ukształtowania jej treści, zmian lub rozwiązania, oraz
realizacji, w tym wykonania obowiązku transmisji danych, rozliczenia świadczonych Usług i windykacji należności *
*Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie nie wykonaniem cesji Umowy przez Operatora
Na podany przeze mnie adres mailowy
Wypełnia Cesjonariusz

………………………………………………………….

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam
zgody

Za
pomocą
telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam
zgody

Przetwarzanie numeru telefonu
do celów wykonywania Umowy
Przetwarzanie danych osobowych
do celów marketingu o Usługach
Operatora .
Przetwarzanie danych osobowych
do celów informacji handlowej o
Usługach Operatora.
Przetwarzanie danych osobowych
w
celu
informacji
o
wystawionych
fakturach.
Operator zapewnia dostęp do efaktur poprzez Panel Abonenta na
stronie https://panel.widzew.net
Przetwarzanie danych osobowych
w celu proponowanych zmian
Umowy
Abonenckiej,
Regulaminu oraz Cennika.
Przetwarzanie danych osobowych
w celu potwierdzenia przyjęcia
oraz odpowiedzi na składane
pisma , w tym reklamacje.
Podpis Operatora:

Podpis Cedenta:

Podpis Cesjonariusza:

...................................................................
(Imię i Nazwisko Operatora)

.............................................................
(dotychczasowy Abonent)

...................................................................
(nowy Abonent)

Data:………………………………………….…….

