Umowa_Infostrada_09_2011

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU
„INFOSTRADA RT”
zawarta dn. ......... 2011r. pomiędzy firmą Radio-Telecom zwaną dalej Operatorem z siedzibą w Krakowie przy ul.
Widok 6 reprezentowaną przez właściciela Andrzeja de Junosza Załuskiego a osobą prawną / fizyczna*:
Imię i Nazwisko /
Nazwa* i nr tel,
adres instalacji i nr
D.O. / NIP* Abonenta
Tel. i adres stałego
zamieszk./ siedziby*
Abonenta

Nr umowy
Abonenckiej

N/

PROMO ..…... do ..................., Taryfa: EIR down................, EIR up …............, Bezp. IP

□

* potrzebne zaznaczyć, EIR down – maksymalna szybkość ściągania danych z Internetu, EIR up – maksymalna szybkość wysyłania danych do Internetu,

zwaną dalej Abonentem, o treści następującej:

1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi dostępu do Internetu „INFOSTRADA RT”
zwanej dalej Usługą na wskazanych przy aktywacji Usługi urządzeniach Abonenta z jednoznacznie określonymi adresami MAC
zamieszczonymi w Protokole Aktywacji. Abonent jest użytkownikiem końcowym Usługi. Operator nie zezwala na
udostępnianie usługi „Infostrada RT” osobom trzecim poza terenem lokalu objętego niniejszą umową.

2.

Wysokość opłat za Usługę określona jest w dołączonym do Umowy Cenniku usług internetowych Operatora. Warunki
wykonywania Usługi, zobowiązania i prawa Abonenta i Operatora zawiera dołączony do Umowy Regulamin Usługi.

3.

Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. Strony umowy mogą rozwiązać umowę z 1 miesięcznym okresem
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy rozpoczyna bieg z początkiem najbliższego miesiąca kalendarzowego od
otrzymania wypowiedzenia przez Operatora. W przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z
przyczyny leżącej po stronie Abonenta w okresie promocyjnym (PROMO), Abonent ma obowiązek uregulować na rzecz
Operatora opłatę wyrównawczą w kwocie stanowiącej równowartość uzyskanych przez Abonenta korzyści wynikających z
podpisania umowy na warunkach promocyjnych w ciągu 14 dni od daty skutecznego wypowiedzenia umowy bez osobnego
wezwania.

4.

Załącznikiem do niniejszej umowy jest Protokół Aktywacji Abonenta. Na podstawie tego dokumentu Operator rozpoczyna
naliczanie abonamentu, a Abonent przejmuje odpowiedzialność za ewentualnie wypożyczane od Operatora urządzenia
dostępu do Internetu. Protokół ten stanowi część niniejszej Umowy i jest sporządzany w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze
stron.

5.

Zmiana lub rozwiązanie umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej przesłanej drugiej stronie umowy listem poleconym,
lub przekazanej osobiście za potwierdzeniem.

6.

W sprawach objętych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

7.

Umowa sporządzona została w 2 jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Umowa wchodzi w życie z
dniem jej podpisania.

8.

Operator informuje że zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 3 i 5 oraz art. 23 ust 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dane osobowe Abonenta będą przetwarzane w bazie
danych Operatora dla celów realizacji niniejszej umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Operatora. Abonent
oświadcza że został poinformowany o prawie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności o prawie do
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

9.

Abonent wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w celach
marketingowych, promocyjnych i reklamy różnego rodzaju towarów i usług świadczonych przez inne podmioty powiązane z
Operatorem.

10. Kwituje / Ustala* się niniejszym przekazanie gotówką / na konto bankowe w terminie 3 dni* Operatorowi kwoty ....................... zł
stanowiącej opłatę aktywacyjną Usługi „INFOSTRADA RT”.

......................................
podpis Abonenta

........................................
podpis i pieczęć Operatora

