
 

  

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy 

zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych  

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRZYDZIELONEGO NUMERU DO KLUCZ 

TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O. 

 Ja, niżej podpisana/y, działając w imieniu własnym/działając w imieniu 1)  

...............................................................................................................................,  

W związku z zamiarem zmiany dostawcy usług zapewniającym przyłączenie do publicznej ruchomej sieci 

telekomunikacyjnej i zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, niewymagających 

zawarcia umowy w formie pisemnej, z Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje 

Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa (dalej „Klucz Telekomunikacja”) wnoszę o przeniesienie 

przydzielonego mi numeru/numerów  1) do Klucz Telekomunikacja, z którego/których 1) dotychczas 

korzystałem u innego dostawcy usług, tj. 

………………………………………………………………………………….......…………………………………2)  

Poniżej podaję dane potrzebne do zrealizowania wniosku.  

W przypadku Abonenta będącego osobą fizyczną:  

Imię i nazwisko: ............................................................................................................. 

Numer PESEL 3): …………………………………………………………….............................................. 

Adres korespondencyjny: .............................................................................................. 

W przypadku Abonenta niebędącego osobą fizyczną:  

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo 

ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie 

członkowskim:  

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

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przydzielony numer, o przeniesienie którego wnioskuje Abonent: …………………………………………… jest 

numerem działającym na usłudze przedpłaconej (prepaid)/ abonamentowej (postpaid) 1)   

  

Numery telefonów - w przypadku przenoszenia więcej niż jednego numeru: …………………………….  

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

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

Wybrany przez Abonenta sposób poinformowania 4) go o rozpoczęciu świadczenia usług: 

• telefonicznie 4) albo 

• za pomocą komunikatu tekstowego 4) albo  



 

  

  

• za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e-mail: …………………4)  

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania 
umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą 
przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą 
nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w 
umowie).  

Ponadto oświadczam, że niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru:  

1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą;  

2) na koniec okresu promocji określonego umową terminową z dotychczasowym dostawcą; 

3) bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu ......... dni roboczych5) od dnia zawarcia umowy. W 
tym przypadku jestem świadomy/a zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy w 

wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia.  

...................................................................................  

(data i czytelny podpis)  

 

Niniejszym udzielam Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. pełnomocnictwa do dokonania wszystkich 

niezbędnych czynności związanych z przeniesieniem do Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. przydzielonego 

mi numeru/numerów, z którego/których  korzystałem u dotychczasowego dostawcy usług 

telekomunikacyjnych, w tym do reprezentowania mnie/podmiotu w imieniu którego działam, w relacjach 

z dotychczasowym dostawcą usług w zakresie czynności związanych z przeniesieniem numeru/numerów, 

w szczególności do wypowiedzenia umowy/umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z 

dotychczasowych dostawcą usług telekomunikacyjnych.  

 

...................................................................................  

(data i czytelny podpis)  

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych dostawcy publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych, w związku z realizacją uprawnienia do przeniesienia numeru, w szczególności 

adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, w celu realizacji tego uprawnienia.  

...................................................................................  

(data i czytelny podpis)  

  

 



 

  

  

 

Lista zgód 6): 

1. Informacje o treści proponowanych zmian warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie 

Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz w innych Regulaminach Klucz Mobile, a także zmian w 

Cenniku Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, chcę otrzymywać na podany przeze mnie adres e-mail.  

 

 2. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących Klucz Mobile środkami 
komunikacji elektronicznej (np. e-mailem, SMS-em, MMS-em) oraz w formie informacji i połączeń 
głosowych, w tym informacji o produktach i usługach Klucz Mobile oraz odnoszących się do nich 
promocjach. Wyrażona zgoda umożliwi otrzymywanie automatycznie odtwarzanych informacji o 
promocjach, nowych ofertach lub atrakcyjnych konkursach. 
 
 3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Klucz Mobile moich danych osobowych/danych podmiotu, 
który reprezentuję, w celach marketingowych innych podmiotów współpracujących z Klucz Mobile. 
Wyrażona zgoda pozwoli Klucz Mobile przedstawiać produkty i usługi firm współpracujących, przy czym 
dane kontaktowe nie będą udostępniane innym firmom a oferta będzie prezentowana przez Klucz 
Mobile. 
 
 4. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych/danych podmiotu, który reprezentuję, 
innym podmiotom współpracującym z Klucz Mobile. 
Wyrażona zgoda pozwoli Klucz Mobile udostępniać dane kontaktowe firmom współpracującym, aby 
samodzielnie mogły przedstawiać swoje produkty i usługi. 
 
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych (dotyczących wykonywanych połączeń) i 
danych o lokalizacji w celach marketingowych. 
 
 

 

 

 

1) Niepotrzebne skreślić  

2)  Należy podać pełną nazwę dotychczasowego dostawcy usług, tj. również formę prawną, a także, jeżeli Abonent posiada taką 

informację, jego siedzibę i adres.  

3) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

4) Właściwe pole zaznaczyć krzyżykiem 

5)  Termin ten nie może być dłuższy niż okres wypowiedzenia 

6) Zaznaczyć opcjonalnie 


