
 

 

 

 

Miejscowość …….…………………..……………… dnia…………………………… 

 

Dane wnioskującego: 

Nazwa: 
………………………………................................................................................................................................... 

NIP: 
……………………………………………… 

Regon: 
……………………………………………….. 

Właściwy rejestr i 
numer wpisu: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica: 
………………………………………… 

Numer budynku: 
…………… 

Numer 
lokalu: ………… 

Poczta: 
………………………………………… 

Kod pocztowy: 
………………………………………………. 

Numer 
ewidencyjny ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Reprezentowany 
przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres do 
korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica: 
……………………………………………… 

Numer budynku: 
………….. 

Numer 
lokalu: …………  

Poczta: 
……………………………………………… 

Kod pocztowy: 
………………………………………………  

 

Wniosek o potwierdzenie mo żliwo ści zawarcia umowy o świadczenie publicznie dost ępnych usług 
telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego  numeru 

Na podstawie przepisów art. 71 ustawy prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zmianami) oraz przepisów § 
10 i nast. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 
16 grudnia 2010 r, niniejszym wnoszę o potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie na moją rzecz przez Slican Sp. z o.o. w 
Bydgoszczy (zwana dalej foneo ), we współpracy z partnerem technologicznym Media Nowej Generacji Sp. z o.o., publicznie dostępnych 
usług telefonicznych z przeniesieniem przydzielonego mi numeru do sieci Media Nowej Generacji Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że 
przydzielony mi numer wraz z miejscem, w którym miałyby być świadczone przez foneo  publicznie dostępne usługi telefoniczne 
(lokalizacja) to: 

 

Lp. Numer przydzielony 
do przeniesienia 

Lokalizacja 

1   

2   

3   

4   

5   

Dotychczasowy dostawca usług dla w/w numerów: …………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis Właściciela numeru przydzielonego: 

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

 
  



 

 

 

 

 

                                                                                                                           ………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                      DANE DOTYCHCZASOWEGO OPERATORA 

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

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

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

 

Wniosek o rozwi ązanie umowy o świadczenie publicznie dost ępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem 
przydzielonego numeru 

 

Niniejszym wnioskuję (zgodnie z par. 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w 
publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r,) o rozwiązanie umowy w trybie i terminie określonym w regulaminie o 
świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru/ów tj.: 

 

Lp. Numer przydzielony 
do przeniesienia 

Lokalizacja 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Jednocześnie wnioskuję o przesłanie zawiadomienia o terminie rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru w terminie określonym w w/w rozporządzeniu. 
Do niniejszego wniosku załączam kopię zawiadomienia o możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. 
 

                                                                                                                                                                    Data i podpis Właściciela  
                                                                                                                                                                      numeru przydzielonego: 
 
 

  ……………………................................................... 
                                                                                                             
Załączniki: 

1. Zawiadomienie o możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem 
przydzielonego numeru. 

2. Upoważnienie dla nowego operatora. 
 
 

  



 

 

 

. 

 

Oświadczenie 

 

 
 Ja niżej podpisany, w związku z zamiarem 

1. Wypowiedzenia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawca usług 

…………………………………………………………………………………………………………………………..… korzystając z uprawnienia do 

przeniesienia przydzielonego/ych numeru/ów do istniejącej sieci operatora Slican Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Konopnickiej 18, 

85-124 Bydgoszcz (zwany dalej foneo) zgodnie z wnioskiem z dnia ………………………….. zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pózn. zm.) i przepisów § 10 i nast. Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 

oraz 

2. Zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem w/w przydzielonego/ych 

numeru/ów do foneo. 

 

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 tak że tego, 

że konsekwencje te nie obciążą nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w 

umowie). 

Ponadto oświadczam, że dokonuje wyboru trybu przeniesienia numeru: 

• z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą; 

• bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu ……… dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

W tym przypadku, jestem świadomy/a zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy 

w wysokości nie przekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia. 

 

                                                                                                                         Data i podpis  

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

 
 

  



 

 

 

 

Upowa żnienie 

 

 
 Ja niżej podpisany, w związku ze złożeniem wniosku o potwierdzenie możliwości zawarcia z Slican Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. 

Konopnickiej 18, 85-124 Bydgoszcz, zwana dalej foneo) umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z 

przeniesieniem przydzielonego numeru, upoważniam foneo do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz następujących czynności 

związanych z procesem przenoszenia przydzielonego numeru do nowego dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do publicznej sieci 

telefonicznej nowego operatora:  

doręczenia przez foneo do dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych tj:  

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

a) mojego pisemnego wniosku o rozwiązanie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem 

przydzielonego numeru;  

b) zawiadomienia foneo o możliwości zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem 

przydzielonego numeru oraz o przewidywanym terminie rozpoczęcia świadczenia tych usług. 

 

 
Data i podpis udzielającego upoważnienie  

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

 
 

  



 

 

 

 
 
 

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Slican Sp. z o.o.   ul M. Konopnickiej 18 85-124 Bydgoszcz (dalej zwany w skrócie 

Administratorem) i nie przekazuje danych innym podmiotom,  

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, 

kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie: 

a.  telefonicznie pod numerem telefonu: 52 325 11 11  

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: office@slican.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Podstawa prawna 

przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz zgodnie z artykułem 180 Prawa Telekomunikacyjnego, 

przez 12 miesięcy od dnia zakończenia świadczenia usług. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO.  

 
 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000), na potrzeby związane z przeniesieniem numeru i świadczeniem publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych i jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz że zostałam/em 

poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.  

 

 

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

                                                    miejscowość, data               podpis                           
 
 
 
 
 
 


