Zaloguj się
do Lubuskiej Unii Światłowodowej
Włącz nowoczesny Internet

Deklaracja
Celem poniższej deklaracji jest zebranie informacji, które posłużą do zaprojektowania i budowy nowoczesnej sieci
ultraszybkiego światłowodowego internetu przez Orange w Twojej lokalizacji.

Dane:

Uwaga! Prośba o czytelne wypełnienie rubryk z nazwiskiem i podpisem.

imię*
nazwisko*
ulica*
kod pocztowy*

nr domu
—

nr mieszkania

miejscowość

numer telefonu*
adres e-mail
Deklaruję chęć skorzystania z ultraszybkiego Internetu 100 Mb/s i więcej:
Tak
W przypadku realizacji inwestycji jestem gotowa/gotowy skorzystać z ultraszybkiego Internetu:
bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
w późniejszym terminie
dzień/miesiąc/rok

Jako właściciel/współwłaściciel, wyrażam zgodę na wybudowanie na w/w nieruchomości przez Orange Polska przyłącza światłowodowego oraz
dostęp służb technicznych Orange Polska do tej infrastruktury w celu wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do eksploatacji, konserwacji
i napraw. Szczegóły dotyczące przebiegu przyłącza będą uzgadniane na etapie opracowywania projektu technicznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orange Polska S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu realizacji
koncepcji sieci światłowodowej oraz kontaktu w celu ustalenia lokalizacji przyłącza. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych oznaczonych
znakiem graficznym „*” jest niezbędne do wybudowania przyłącza do budynku.

data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orange Polska S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu na potrzeby
jednorazowego kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty handlowej Orange, zainteresowanie którą wyraziłam/wyraziłem.
Wyrażam zgodę na jednorazowe przesłanie przez Orange Polska S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w formularzu celem przedstawienia oferty handlowej Orange, zainteresowanie którą wyraziłam/wyraziłem.

data i podpis
*Podanie danych jest obowiązkowe.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160. Dane
te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji koncepcji realizacji inwestycji sieci światłowodowej w miejscowości, kontaktu w celu ustalenia lokalizacji przyłącza
oraz – w przypadku wyrażenia zgody - na potrzeby jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego celem przedstawienia oferty handlowej Orange lub partnerów
Orange Polska, którymi Państwo wyraziliście zainteresowanie, a następnie – w przypadku braku zainteresowania tą ofertą – zostaną usunięte. Do czasu usunięcia danych
ma Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych w niniejszym formularzu swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych oraz wyrażenie ww. zgody są
dobrowolne. Może Pani/Pan odwołać zgodę w każdym czasie w dowolny sposób.

