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ZLECENIE
na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej (FTTH)
DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko / Nazwa firmy: _________________________________________________________________________
telefon ______________________________ e-mail:_______________________________________________________
Ja niżej podpisany, w imieniu swoim (firmy) wyrażam zainteresowanie wykonaniem przyłącza
w technologii światłowodowej do nieruchomości zlokalizowanej pod adresem:
Miejscowość/kod:.…..………………………………………………………………ulica ……………………………………………………….nr domu.……………..
OŚWIADCZENIE

 Oświadczam, że posiadam prawo dysponowania wyżej wymienioną nieruchomością oraz upoważniam Operatora sieci
PLJ TELECOM s.c. oraz podmioty wykonujące zadania w jego imieniu i na jej rzecz do przeprowadzenia czynności
związanych z wykonaniem przyłącza na wskazanej nieruchomości. Powyższe czynności będą wykonywane po
wcześniejszym uzgodnieniu ich na drodze konsultacji i akceptacji właściciela nieruchomości / Zleceniodawcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PLJ TELECOM s.c. moich danych podanych w niniejszym formularzu:

 w celu ustalenia lokalizacji przyłącza oraz budowy sieci światłowodowej,
 w celu prezentacji usług świadczonych przez PLJ TELECOM s.c
(w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz 883), wraz z późniejszymi zmianami
w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Operator informuje, iż klient ma możliwość wglądu w te dane,
ich korekty oraz cofnięcia zgody do dalszego ich przetwarzania składając wniosek w Biurze Obsługi Klienta PLJ lub telefonicznie pod
numerem 224202222. Administratorem Państwa danych jest: PLJ Telecom s.c. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Kontakt do
Inspektora Ochrony Danych w PLJ: rodo@plj.pl.

Podanie powyższych danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania lub braku zgody na
przetwarzanie, nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować ani wykonać prac na Państwa nieruchomości.
Dane powyższe pozwolą na ustalenia lokalizacji przyłącza, budowę sieci światłowodowej, oraz poinformowanie za pomocą
danej kontaktowej (nr telefonu lub adres e-mail) o statusie inwestycji (podstawa prawna - zgoda), do czasu zakończenia
procesu inwestycyjnego.

W sprawie kosztów podłączenia i oferty skontaktuj się przed złożeniem zlecenia z naszym
handlowcem: tel. 504 804 804 / e-mail: zlecenia@plj.pl

____________________
data

_________________________________
podpis zamawiającego

Wypełnione Zlecenie prosimy wysłać na adres e-mail: ZLECENIA@PLJ.PL
Firma PLJ TELECOM s.c. na podstawie niniejszego Zlecenia, potwierdzi istnienie lub brak możliwości technicznych wykonania przyłącza
światłowodowego w oparciu o istniejącą infrastrukturę w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, drogą mailową lub telefonicznie.
W przypadku braku infrastruktury światłowodowej w Państwa rejonie, czas oczekiwania na podłączenie jest uzależniony od ilości
przesłanych Zleceń.
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