Wniosek o potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru
Właściciel numeru telefonicznego: …………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko lub nazwa
nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości: ……………………………………………

………………… …………………………………

PESEL ………………………………………

NIP: ……………………………………REGON: ………………………………………… KRS/Nr ewidencji dział. gosp. …………………………………………………..……..
tel. kontaktowy …………………….…………… adres e-mail: ……………..…………….…………….
Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na podstawie przepisów art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zmianami) oraz przepisów § 6 i
nast. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2009 w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telefonicznych (Dz.U. Nr 97 poz. 810), niniejszym wnoszę o potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie na moją rzecz przez
Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu (SM), ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, publicznie dostępnych usług telefonicznych z przeniesieniem
przydzielonego mi numeru do sieci SM.
Jednocześnie oświadczam, że przydzielony mi numer wraz z miejscem, w którym miałyby być świadczone przez SM publicznie dostępne usługi
telefoniczne to:
Numer(y) przydzielony do
przeniesienia

Dotychczasowy
dostawca usług

Adres
zakończenia sieci

(56)

Nowy
dostawca usług
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Grudziądzu

Adres,
pod który zostanie
przeniesiony numer
ul. …………………………………
86-300 Grudziądz

(56)

(56)
Proszę o poinformowanie mnie o rozpoczęciu świadczenia usług:
 telefonicznie
 za pomocą komunikatu tekstowego
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail
(przy wybranej pozycji postawić znak x)

……………………………………………………..……

………………………………………………………..……

data i podpis Właściciela numeru telefonicznego

data doręczenia wniosku oraz podpis przedstawiciela SM

Spółdzielnia zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe uzyskane na mocy niniejszego Wniosku tylko w celu jego wykonania tj. skorzystania
przez Właściciela z uprawnień wynikających mi. in. z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze
zmianami) i z zastosowaniem środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zobowiązuje się spełnić wymagania, o których mowa w art. 39a
cytowanej ustawy. Oświadczam, że podałam(em) swoje dane dobrowolnie. Jednocześnie zostałem również poinformowana(y) o prawie wglądu
w swoje dane osobowe, prawie ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu co do ich przetwarzania przez SM w sposób niezgodny z prawem lub
powołanymi: podstawą prawną i celem przetwarzania danych.
Jest mi wiadome, że żądając przeniesienia przydzielonego numeru mogę rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług
bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku jestem zobowiązany
do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowe za okres
wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane
z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.

...............................................
podpis Właściciela numeru telefonicznego

Załączniki:
(1) Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
(2) Upoważnienie do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia w imieniu abonenta umowy z
dotychczasowym dostawcą, udzielone nowemu dostawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Udzielenie pełnomocnictwa jest obowiązkowe, jeżeli
przeniesienie numeru następuje zgodnie z art. 71a ustawy.
Art. 71a ustawy: „Abonent, o którym mowa w art. 71, żądając przeniesienia przydzielonego numeru może rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez
zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu
dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres
rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania
umowy”.
Art. 71 ustawy: „Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej lub użytkownik końcowy usługi
przedpłaconej może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora na:
1) obszarze geograficznym - w przypadku numerów geograficznych
2) terenie całego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych.
1a. Przepisy ust. 1 stosuje się także do użytkownika końcowego usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi publicznymi sieciami telefonicznymi.
3. Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta i użytkownika końcowego usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej.
4. Prezes UKE prowadzi bazę danych zawierającą przeniesione numery, o których mowa w ust. 1.
5. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio lub za pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej innego operatora z
bazą danych, o której mowa w ust. 4. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany dokonywać na bieżąco aktualizacji bazy danych, o której mowa w
ust. 4”.

Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym abonent zostaje niezwłocznie
zawiadomiony przez nowego dostawcę w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny i załączonym wzorem oświadczenia.

……………………………………………………..……
data i podpis Właściciela numeru telefonicznego

