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  F  

 oświadczenia 
Klienta indywidualnego    

 
Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 
złotych. 
Adres do korespondencji: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice 

dane Abonenta 

imię i nazwisko  

PESEL  

numer paszportu lub karty pobytu1  

numer telefonu Orange lub ID usługi 
szerokopasmowej  
 

 

numer telefonu kontaktowego2  

adres e-mail2  

1. Wypełnić w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej 
2. Wymaga zgody Abonenta będącego osobą fizyczną 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. 
 
Ja, niżej podpisany/a, wyrażam swoją wolę zgodnie z zaznaczeniami poniżej. 

1. Zgoda na wykorzystanie przez Orange Polska S.A. adresów e-mail lub numerów telefonu kontaktowego w celach obsługowych. 

Po wyrażeniu tej zgody na adresy e-mail lub numery telefonów będą przesyłane wszelkie informacje i zawiadomienia związane z 
usługami świadczonymi Ci przez Orange Polska S.A., np. 
 o zmianach cennika i regulaminu usług Orange, z których korzystasz, 
 o zmianach umowy wprowadzonych przez Orange Polska S.A. lub tych, których dokonałaś/eś, np. podczas rozmowy telefonicznej z 

konsultantem lub na www,  
 odpowiedzi na złożone reklamacje, 
 o przerwach w świadczeniu usługi lub występujących awariach. 
Zgoda dotyczy adresów e-mail i numerów telefonów, z których korzystasz na podstawie zawartych z Orange Polska S.A. umów, lub 
które  nam podałaś/eś, dotychczas i w przyszłości.  
Przesyłanie informacji w formie elektronicznej pozwoli chronić środowisko. 

 

 

2. Zgoda na kontakt na numery telefoniczne dostępne Orange Polska S.A. w celu przedstawienia oferty Orange.  

Wyrażona zgoda pozwoli nam na telefoniczne przedstawienie oferty handlowej Orange, w tym na zaproponowanie nowych warunków 
przedłużenia umowy.  

 
 
 

3. Zgoda na przesyłanie do mnie informacji handlowych dotyczących Orange Polska S.A. środkami komunikacji elektronicznej. 

Wyrażona zgoda pozwoli nam przesyłać Ci e-mailem, SMS-em, MMS-em informacje o naszych produktach i usługach oraz 
odnoszących się do nich promocjach. Informacje będą wysyłane na adresy e-mail lub numery telefonów, z których korzystasz na 
podstawie zawartych z Orange Polska S.A. umów lub które nam podałaś/eś, dotychczas i w przyszłości. 

 

 

4. Zgoda na używanie przez Orange Polska S.A. automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych. 

Jeśli wyrazisz tę zgodę będziemy mogli przesyłać Ci automatycznie odtwarzane informacje o promocjach, nowych ofertach lub 
atrakcyjnych konkursach. Zgoda dotyczy adresów e-mail lub numerów telefonów, z których korzystasz na podstawie zawartych z 
Orange Polska S.A. umów, lub które nam podałaś/eś, dotychczas i w przyszłości. 

 

 

5. Zgoda na wykorzystanie moich danych transmisyjnych w celach marketingu usług telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. 

Jeśli wyrazisz tę zgodę, będziemy mogli proponować Ci nasze produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb. Propozycja oferty 
zostanie oparta, np. na analizie wykonywanych i odbieranych przez Ciebie połączeń lub transmisji danych w Internecie. Zgoda dotyczy 
danych transmisyjnych pozostających w związku z korzystaniem  z usług, jakie świadczymy Ci na podstawie umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych zawartych z Orange Polska S.A. przed datą wyrażenia niniejszej zgody, jak też po jej wyrażeniu. 

 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 
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6. Zgoda na wykorzystanie danych o mojej lokalizacji w celu świadczenia usług o wartości wzbogaconej. 

Po wyrażeniu tej zgody, będziemy mogli świadczyć Ci usługi, do których niezbędne jest wykorzystanie informacji o miejscu, w którym 
aktualnie się znajdujesz, np. informacje o najbliższym bankomacie, pomocy medycznej, punktach gastronomicznych. 

 

 

7. Zgoda na wykorzystanie przez Orange Polska S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych innych podmiotów z Grupy 
Kapitałowej Orange Polska oraz współpracujących z Orange Polska S.A. 

Wyrażona zgoda pozwoli nam przedstawiać Ci produkty i usługi pozostałych firm z GK Orange Polska oraz firm współpracujących 
(świadczących m.in. usługi finansowe, bankowe, ubezpieczeniowe). Twoje dane nie będą udostępniane innym firmom a oferta będzie 
prezentowana przez Orange Polska S.A.. 

 

 

8. Zgoda na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Orange Polska. 

Wyrażona zgoda pozwoli nam udostępniać Twoje dane kontaktowe (tj. imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres 
korespondencyjny, o ile jest inny niż adres miejsca zamieszkania) innym firmom z GK Orange Polska (np. RAMSAT SA, TP TELTECH, TP 
EDUKACJA I WYPOCZYNEK - EXPLORIS), aby samodzielnie mogły przedstawiać Ci swoje produkty i usługi. 

 

 

9. Zgoda na zamieszczenie moich danych osobowych w spisach abonentów i biurze numerów. 

Wyrażona zgoda pozwoli zamieścić w spisie abonentów oraz wykorzystać na potrzeby innych usług informacyjnych następujące dane:  
 imię i nazwisko,  
 numer telefonu,  
 nazwę miejscowości oraz ulicy.  
W każdym momencie możesz zmodyfikować swoje dane. 

 

   

miejscowość, data  podpis Abonenta 
Orange Polska S.A. (zwana dalej Orange) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 160, informuje, że: 
- jest administratorem danych osobowych swoich Abonentów; 

- w okresie obowiązywania umowy/umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a po jej/ich zakończeniu – w okresie 
dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w ustawie – Prawo telekomunikacyjne lub przepisach 
odrębnych, przetwarza dane osobowe Abonentów w celach wynikających z ustawy – Prawo telekomunikacyjne lub przepisów odrębnych, w tym 

dostarczania informacji i zawiadomień (w szczególności o zmianie cenników i regulaminów) oraz wykonania świadczonych usług, przekazywania 
komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, naliczania opłat Abonenta oraz opłat z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich (dane transmisyjne);jeśli 
Abonent wyrazi zgodę, dotyczące go dane transmisyjne, w okresie obowiązywania którejkolwiek z umów o świadczenie     usług te lekomunikacyjnych 

zawartych z Orange , obowiązujących w dniu wyrażenia zgody lub zawartych po takim dniu, przetwarzane będą również dla celów marketingu usług 
telekomunikacyjnych; 

- za zgodą Abonenta jego dane osobowe przetwarzane będą również w celu marketingu produktów i usług spółek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej Orange Polska oraz współpracujących z Orange, jak też, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania i adres 
korespondencyjny, o ile jest inny niż adres miejsca zamieszkania, będą spółkom z GK Orange Polska udostępniane; 

- Abonent ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Orange oraz do ich poprawiania; 

- przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy/umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w zakresie 
obejmującym nazwisko i imiona, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż 
adres miejsca zamieszkania), numer ewidencyjny PESEL, nazwę, serię i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca 

- który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, oraz informacje zawarte w 
dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z 
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, nie wymaga zgody Abonenta i wynika z art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne; 

przetwarzanie innych, niż ww. danych osobowych wymaga zgody Abonenta.  
W przypadku korzystania z usług telefonicznych, Orange informuje, że celem wydawanego przez Orange spisu abonentów jest umożliwienie sprawnego 
wyszukania numerów telefonów Abonentów Orange. Spis abonentów udostępniany jest w formie książkowej i elektronicznej. Uzyskan iu poszukiwanych 

numerów telefonicznych służy również świadczona przez Orange usługa udzielania informacji o numerach telefonicznych.  
Takim samym celom, jak wyżej wskazane, służy usługa ogólnokrajowego spisu abonentów i usługa ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych. 
Dane Abonentów są udostępniane innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o 

numerach telefonicznych, mającym siedzibę w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu publikacji spisu i świadczenia usługi 
informacji o numerach telefonicznych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W odniesieniu do Abonentów będących osobami fizycznymi 
udostępniane są dane wyłącznie tych Abonentów, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie identyfikujących ich danych w spisach abonentów oraz ich 

udostępnianie w ramach usługi informacji o numerach telefonicznych.. 

dane identyfikacyjne (wypełnia Orange) 

numer identyfikacyjny Orange  numer dokumentu  
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nr telefonu 1.   nr telefonu 2.   nr telefonu 3.  
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