pola puste wypełnia Klient

pola do
z tłem
uzupełnienia
wypełnia Orange

F

wniosek
o przeniesienie numeru/numerów
do sieci stacjonarnej Orange Polska S.A.
numer identyfikacyjny Orange

dane Klienta

Adres do korespondencji
Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

imię i nazwisko/firma
numer dokumentu

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.

Name/Company name

adres/siedziby1

adres korespondencyjny

ulica, nr domu, nr lokalu

ulica, nr domu, nr lokalku

Street/Street number
kod pocztowy

Postal code
Identification document
dokument tożsamości3

Street/Street number

miejscowość

Locality/City
ID card

Passport

dowód osobisty3

NIP1

paszport3

kod pocztowy

miejscowość

Postal code

Locality/City

seria i numer

3

PESEL2

Reference and number

REGON1

nr z rejestru/ewidencji gospodarczej1

Registration number
1. W przypadku firm lub instytucji 2. W przypadku osób fizycznych 3. W przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL

1. In case of business entities 2. In case of natural persons 3. In case if PESEL number is not applicable.
wniosek
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych, wnoszę o zawarcie z Orange Polska S.A. o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego/-nych
numeru/-ów. Wniosek dotyczy niżej wymienionego/-ych numeru/-ów użytkowanego/-ych dotychczas w sieci operatora:
Number to port:

dla numeru (nr telefonu wraz z numerem kierunkowym)
adres zakończenia sieci, do którego przypisany jest numer
Site address

adres zakończenia sieci, do którego zostanie przeniesiony numer
Gaining site address

dla numeru (nr telefonu wraz z numerem kierunkowym)
adres zakończenia sieci, do którego przypisany jest numer

adres zakończenia sieci, do którego zostanie przeniesiony numer

dla numeru (nr telefonu wraz z numerem kierunkowym)
adres zakończenia sieci, do którego przypisany jest numer

adres zakończenia sieci, do którego zostanie przeniesiony numer

Proszę o poinformowanie mnie o rozpoczęciu świadczenia usługi w następujący sposób:
telefonicznie na numer telefonu:

za pośrednictwem SMS na numer:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem Al.Jerozolimskie, 02-326 Warszawa, jest administratorem danych osobowych Abonenta, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe
Abonenta będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku, a także dla celów marketingu bezpośredniego produktów/usług Orange Polska S.A.
Abonentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych Orange Polska S.A. stosownie do art. 32 ust.1 pkt 8 ustawy
o ochronie
osobowych.
To
be signeddanych
by the provider.
miejscowość:

miejscowość: place

data otrzymania wniosku:

data: date

komórka organizacyjna przyjmująca wniosek:

podpis pracownika przyjmującego wniosek

Załączniki:
1. Oświadczenie o świadomości konsekwencji wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą.
2. Wniosek o rozwiązanie umowy z dotychczasowym dostawcą.
3. Pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności prawnych związanych z przeniesieniem numeru.

czytelny podpis Abonenta/osoby
reprezentującej firmę/instytucję
name and signature

