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FORMULARZ PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY  
 

1. Nr Abonenta: …………………………………. 
 

2. NOWY ABONENT - UZUPEŁNIĆ DANE WIELKIMI LITERAMI 
 

OSOBA FIZYCZNA LUB UPOWAŻNIONA PRZEZ FIRMĘ            FIRMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwany/a dalej ,,Nowym Abonentem”.  

 

3. Nowy Abonent wyraża zgodę na przejęcie, od daty podpisania niniejszego dokumentu, wszystkich praw i obowiązków 

wynikających z Umowy spoczywających dotychczas na: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i Nazwsiko lub Firma, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 zwanym/ej dalej ,,Dotychczasowym Abonentem”. 

4. Dotychczasowy Abonent wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich praw i obowiązków wynikających z Umowy*. 
 

5. Nowy Abonent przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do uregulowania zaległych opłat w wysokości: ………………zł. 
 

6. Nowy Abonent wybiera następujący sposób płatności i dostarczania rachunków: 
 

a) Sposób płatności:  
    
WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM: ,,X” 
 
 

 
 

b) Sposób dostarczania rachunków:     
    
ZAZNACZYĆ ZNAKIEM: ,,X” I UZUPEŁNIĆ DANE 
 
 

 
7. Nowy Abonent upoważnia ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie, al. gen. W. Sikorskiego 9 do wystąpienia z wnioskiem 

do Biura Informacji Gospodarczej tj. Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie i/lub Krajowego Rejestru 
Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących 
jego zobowiązań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  
i wymianie danych gospodarczych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszego upoważnienia, jak 
również do dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje zawarte w bazie danych  
ITI Neovision S.A. 

8. Nowy Abonent przyjmuje do wiadomości, że jego dane będą przetwarzane przez ITI Neovision S.A. z siedzibą  
w Warszawie, al. gen. W. Sikorskiego 9 na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych „Ustawa” w celu realizacji Umowy oraz w celach marketingowych. Dane będą udostępniane innym 
administratorom w celach związanych z wykonaniem Umowy.  

€ przelewem na rachunek bankowy – miesięcznie 
€ Polecenie Zapłaty – miesięcznie 

 

€ e-rachunek – chcę otrzymywać rachunki w formie elektronicznej na adres e-mail: .........................................................................................

imię  ………………….…………………………………………………………………….…………………….… 

nazwisko...……………………………………………………………………………………………………… 

adres zameldowania: ………………….……….………...….…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

kod pocztowy:  …..…………….….……………..……………..……………………………………… 

miejscowość: .……..………….….……………..……………..………………………………………… 

adres do korespondencji: ………..…………..….……………..……………………………… 

………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

kod pocztowy: …...…………….…….…………………..…..………………………………………… 

miejscowość: ……………..…….…….…………………..…..…………………………………………… 

nr PESEL ..….…………………………………...………..……...…….…..………..………..………..… 

nr telefonu ….….…………………………..…………………..…………..………..………..………..… 

adres e-mail ………………………..……………….……….………..…..………..………..………..… 

nazwa firmy:  .……………………..……………..............…………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres firmy:  ..………………….…..…………….…………………..…….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

kod pocztowy:  ……………...……………….…………………...…………………………………………… 

miejscowość:  …………….…………………………………...…...…………………………………………… 

NIP:  .……………………………….…..…………………..……......………………………………………………… 

nr telefonu  ..…………..…………………………..………...……………………..……………..……………. 

adres e-mail ………………………..……………….……….……………………..……………..……………. 

………………………………………………………………………………..……………..…………..……………..…… 
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9. Nowy Abonent wyraża zgodę na kierowanie do niego komunikatów marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.-prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. 

poz.243): 
WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM: ,,X” 
€ TAK € NIE 

  
10. Nowy Abonent wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę/ ITI Neovision S.A. informacji handlowych drogą 

elektroniczną ( np. SMS, e-mail, wiadomość na dekoder) na podstawie Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.): 
WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM: ,,X” 
€ TAK € NIE  
 

11. Nowy Abonent wyraża zgodę na potwierdzenie przez dostawcę usług przyjęcia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na 
reklamacje w formie elektronicznej: 
WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM: ,,X” 
€ TAK € NIE    
    

12. Nowy Abonent wyraża zgodę na gromadzenie i przesyłanie danych z urządzeń, którymi posługuje się podczas korzystania 

z usług audiowizualnych, w tym danych z dekodera lub urządzeń mobilnych w celu dostosowania oferty programowej do 

moich indywidualnych zainteresowań. Szczegółowe zasady gromadzenia, dostępu do danych i ich przetwarzania opisane 

są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem ncplus.pl 
WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM: ,,X” 
€ TAK € NIE 
 

13. Nowy Abonent wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o zmianach Umowy, Regulaminu, Cennika, 
Szczegółowych warunków, Warunków Promocji oraz zmianie nazwy firmy, jej adresu lub siedziby. 
WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM: ,,X” 
€ TAK € NIE  
 
Na podstawie art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych Abonent ma prawo do dostępu do treści danych osobowych  
i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo 
wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również 
sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Podanie danych jest 
dobrowolne. 
 

14. W przypadku, gdy Dotychczasowy Abonent wyraził wszystkie zgody marketingowe, których zakres wskazany został  

w Umowie, obowiązujące go miesięczne Opłaty zostały obniżone o kwotę 5 zł. W celu skorzystania przez Nowego 

Abonenta z obniżenia Opłat wskazanego w zdaniu poprzedzającym, niezbędne jest wyrażenie wszystkich zgód 

marketingowych zawartych w niniejszym formularzu. 

15. Dotychczasowy Abonent objęty Programem Oferty Łączonej przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku przeniesienia 

praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług, na podstawie której świadczone są na jego rzecz Usługi 

telewizyjne, przestaje być objęty warunkami promocyjnymi wynikającymi z Regulaminu Szczegółowych Warunków 

Programu Oferty Łączonej począwszy od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło przeniesienie praw i 

obowiązków wynikających z Umowy.  

16. Skuteczność przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy zależy od pisemnej zgody  
ITI Neovision S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* nie dotyczy przypadków, w których przenoszenie praw i obowiązków wynikających z Umowy dokonywane jest ze zmarłego Abonenta na Nowego 
Abonenta. 
 

 

 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS NOWEGO ABONENTA  

(w przypadku firmy: pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań) 

 

 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS DOTYCHCZASOWEGO ABONENTA*  

(w przypadku firmy: pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań) 


