
  

Szczecin dn. ........................ 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany(a)...................................................................................................................................., 
                            (imię i nazwisko abonenta) 

 
posiadający PESEL/NIP ................................................................................................................................, 
                          (podać, o ile posiada) 

 
legitymujący(a) się ........................................................................................................................................, 
                  (numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

 
urodzony(a) ...................................................w............................................................................................, 
                                                           (data)                                                                              (miejsce) 
 
zamieszkały(a) .............................................................................................................................................., 
                                                                                                          (adres) 
 
oświadczam, że posiadam następujący tytuł prawny do lokalu położonego 

 
w .................................................. przy ul. ....................................................................................................: 
                     (adres instalacji usług telekomunikacyjnych) 
 
- własność 
- współwłasność z .......................................................................... 
- użytkowanie wieczyste 
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
- lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu 
- najem (zawarta z  .........................................................................) 
- użyczenie (zawarta z  ...................................................................) 
- inny tytuł prawny – jaki? .............................................................. 
 
Jednocześnie oświadczam, że: 
- poprzez złożenie podpisu pod niniejszym oświadczeniem upoważniam Grzegorza Wróblewskiego, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Opto-Tech Grzegorz Wróblewski z siedzibą w Pyrzycach do 
uzyskania u właściwego podmiotu (wspólnoty mieszkaniowej – zarządu lub wspólnoty, właściwej spółdzielni 
mieszkaniowej, wynajmującego, użyczającego) potwierdzenia posiadanego przeze mnie tytułu prawnego do 
lokalu. 

 
Podpis abonenta 

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

 
Opto-Tech Grzegorz Wróblewski informuje, iż od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), 
regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Wróblewski, przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą OPTO-TECH Grzegorz Wróblewski, NIP 8531260778 REGON 320020118, siedziba: 74-200 Pyrzyce, ul. Adama Mickiewicza 162. 
Jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż: 
1.        administrator przetwarza podane przez Państwa przy zawarciu umowy dane osobowe oraz dane wskazane przez Państwa w terminie późniejszym: imiona, 
nazwiska, numery PESEL, adresy e-mail, adresy zameldowania i zamieszkania, numery rachunków bankowych, numery IP, numery dowodów osobistych, 
paszportów, imiona i nazwiska pracowników, numery telefonów, 
2.       podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie poda Pani/Pan danych, nie będzie możliwe wykonanie usług oferowanych przez ww. podmiot, to 
jest w szczególności świadczenie usług telekomunikacyjnych i realizacja kontaktu w związku z zawarciem umowy; 
3.       podanie danych dla przeprowadzenia konkursów, promocji, a także dla celów marketingowych nie jest niezbędne dla celów zawarcia i wykonania umowy 
i świadczenia usług, jednakże jest niezbędne dla uzyskiwania informacji o promocjach, konkursach i działaniach podmiotu, a także do udziału w nich, 
4.       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
5.       podane dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w jego art.: 6 ust. 1 lit. a, b, c. 
6.       dane nie będą przekazywane do państw trzecich, 
7.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, 
8.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usług oraz przez okres czterech lat po ustaniu wykonywania usług, to jest 
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń obu stron wynikających z łączących je stosunków cywilnoprawnych); 
9.       ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub ustawę o ochronie danych osobowych. 
10. został powołany Inspektor Ochrony Danych - pan Marcin Mądrzak - mail mmadrzak@opto-tech.pl. 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
                                     Data i podpis abonenta 

   



  

 
 
 
Podpisuje właściciel lokalu lub posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu wyłącznie w przypadku, gdy abonent (osoba 
zawierająca umowę o świadczenie usług) nie jest właścicielem lokalu lub nie posiada do niego spółdzielczego prawa do 
lokalu, a zgoda nie wynika z innego dokumentu (np. umowy, odrębnego oświadczenia etc.)] 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez 
ww. z Opto-Tech Grzegorz Wróblewski(operator) oraz doprowadzenie do lokalu i wykonanie oraz 
instalację w lokalu przyłącza sieci szerokopasmowej telekomunikacyjnej światłowodowej w technologii 
FTTH (fiber to home) – PON (passiveoptical network) i na wykonanie związanych z tym prac przez 
osoby upoważnione przez operatora lub przedstawiciela operatora. 
 
 
 

Podpis właściciela lokalu 
 
 

............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opto-Tech Grzegorz Wróblewski informuje, iż od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), 
regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Wróblewski, przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą OPTO-TECH Grzegorz Wróblewski, NIP 8531260778 REGON 320020118, siedziba: 74-200 Pyrzyce, ul. Adama Mickiewicza 162. 
Jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż: 
1.        administrator przetwarza podane przez Państwa przy zawarciu umowy dane osobowe oraz dane wskazane przez Państwa w terminie późniejszym: imiona, 
nazwiska, numery PESEL, adresy e-mail, adresy zameldowania i zamieszkania, numery rachunków bankowych, numery IP, numery dowodów osobistych, 
paszportów, imiona i nazwiska pracowników, numery telefonów, 
2.       podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie poda Pani/Pan danych, nie będzie możliwe wykonanie usług oferowanych przez ww. podmiot, to 
jest w szczególności świadczenie usług telekomunikacyjnych i realizacja kontaktu w związku z zawarciem umowy; 
3.       podanie danych dla przeprowadzenia konkursów, promocji, a także dla celów marketingowych nie jest niezbędne dla celów zawarcia i wykonania umowy 
i świadczenia usług, jednakże jest niezbędne dla uzyskiwania informacji o promocjach, konkursach i działaniach podmiotu, a także do udziału w nich, 
4.       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
5.       podane dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w jego art.: 6 ust. 1 lit. a, b, c. 
6.       dane nie będą przekazywane do państw trzecich, 
7.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, 
8.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usług oraz przez okres czterech lat po ustaniu wykonywania usług, to jest 
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń obu stron wynikających z łączących je stosunków cywilnoprawnych); 
9.       ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub ustawę o ochronie danych osobowych. 
10. został powołany Inspektor Ochrony Danych - pan Marcin Mądrzak - mail mmadrzak@opto-tech.pl. 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
                                   Data i podpis właściciela lokalu   



  

 
 
 

 
 

[kopia dla właściciela lokalu] 
 
Podpisuje właściciel lokalu lub posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu wyłącznie w przypadku, gdy abonent (osoba 
zawierająca umowę o świadczenie usług) nie jest właścicielem lokalu lub nie posiada do niego spółdzielczego prawa do 
lokalu, a zgoda nie wynika z innego dokumentu (np. umowy, odrębnego oświadczenia etc.)] 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez 
ww. z Opto-Tech Grzegorz Wróblewski (operator) oraz doprowadzenie do lokalu i wykonanie oraz 
instalację w lokalu przyłącza sieci szerokopasmowej telekomunikacyjnej światłowodowej w technologii 
FTTH (fiber to home) – PON (passiveoptical network) i na wykonanie związanych z tym prac przez 
osoby upoważnione przez operatora lub przedstawiciela operatora. 
 
 
 

Podpis właściciela lokalu 
 
 

…………………….................................... 
 
 
 
W razie potrzeby uzyskania szerszych informacji Operator prosi o kontakt:  
Opto-Tech Grzegorz Wróblewski - Biuro Obsługi Klienta, ul. Ledóchowskiego 19 (I piętro),  
71-004 Szczecin 
 
Czynne poniedziałek - piątek 8:00-16:00 
 
tel. (+48) 785 507 888 
biuro@opto-tech.pl 

 
 
 

Opto-Tech Grzegorz Wróblewski informuje, iż od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), 
regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Wróblewski, przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą OPTO-TECH Grzegorz Wróblewski, NIP 8531260778 REGON 320020118, siedziba: 74-200 Pyrzyce, ul. Adama Mickiewicza 162. 
Jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż: 
1.        administrator przetwarza podane przez Państwa przy zawarciu umowy dane osobowe oraz dane wskazane przez Państwa w terminie późniejszym: imiona, 
nazwiska, numery PESEL, adresy e-mail, adresy zameldowania i zamieszkania, numery rachunków bankowych, numery IP, numery dowodów osobistych, 
paszportów, imiona i nazwiska pracowników, numery telefonów, 
2.       podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie poda Pani/Pan danych, nie będzie możliwe wykonanie usług oferowanych przez ww. podmiot, to 
jest w szczególności świadczenie usług telekomunikacyjnych i realizacja kontaktu w związku z zawarciem umowy; 
3.       podanie danych dla przeprowadzenia konkursów, promocji, a także dla celów marketingowych nie jest niezbędne dla celów zawarcia i wykonania umowy 
i świadczenia usług, jednakże jest niezbędne dla uzyskiwania informacji o promocjach, konkursach i działaniach podmiotu, a także do udziału w nich, 
4.       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
5.       podane dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w jego art.: 6 ust. 1 lit. a, b, c. 
6.       dane nie będą przekazywane do państw trzecich, 
7.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, 
8.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usług oraz przez okres czterech lat po ustaniu wykonywania usług, to jest 
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń obu stron wynikających z łączących je stosunków cywilnoprawnych); 
9.       ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub ustawę o ochronie danych osobowych. 
10. został powołany Inspektor Ochrony Danych - pan Marcin Mądrzak - mail mmadrzak@opto-tech.pl. 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
                                   Data i podpis właściciela lokalu 

  


