FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

WNIOSEK ABONENTA O PRZENIESIENIE PRZYDZIELONEGO NUMERU
DO SIECI FM GROUP Mobile nr 1
I. Uzupełnia abonent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

1. Imię i nazwisko: [ _______________________________________________________________________________________________________ ]
2. PESEL: [ ________________________ ] albo dokument tożsamości* [ _______________________________ ], nr [ _____________________ ]
seria [ ___________________________ ] wydany przez [ ________________________________________________________________________ ]
3. Adres zameldowania: [ __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ]
4. Adres korespondencyjny**: [ ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ]
II. Uzupełnia abonent niebędący osobą fizyczną albo będący osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą:

1. Nazwa: [ _______________________________________________________________________________________________________________ ]
2. Imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących: [ ___________________________________________________________________________ ]
3. REGON: [ ________________________________________ ] NIP: [ ____________________________________________ ] (o ile został nadany),
4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej/rejestru przedsiębiorców/innego właściwego rejestru w państwie członkowskim***
[ ________________________________________________________________________________________________________________________ ]
prowadzonej/-ego przez: [ ____________________________________________ ] pod numerem: [ ____________________________________ ]
5. Adres siedziby firmy [ ____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ]
6. Adres korespondencyjny**: [ ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ]
III. Uzupełnia każdy abonent wnioskujący o przeniesienie numeru:

1. Wnoszę o przeniesienie przydzielonego/-ych mi numeru/-ów (w przypadku przenoszenia więcej niż jednego numeru można wskazać numery bądź numer umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług z dotychczasowym dostawcą usług)****:
[ ________________________________________________________________________________________________________________________ ]
z sieci [ __________________________________________________________________________________ ] (dokładna nazwa dostawcy usług)
do sieci FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247 (dalej zwanej „FM GROUP
Mobile”), na zasadach określonych w „Regulaminie przenoszenia przydzielonego abonentowi numeru przy zmianie Dostawcy
Usług” (dalej zwanym „Regulaminem”).
2. Powyższy/-e numer/-y proszę przenieść na posiadaną/-e przeze mnie w FM GROUP Mobile kartę/-y SIM o numerze/-ach:
[ _________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ ]
do której/-ych przypisany/-e jest/są numer/-y telefonu: [ _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ ]
3. Ponadto wnoszę o rozwiązanie umowy/-ów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej/-ych z [ ________________________
_________________________________________________________________________________________ ] (dokładna nazwa dostawcy usług)
z przeniesieniem przydzielonego/-ych numeru/-ów do sieci FM GROUP Mobile na zasadach określonych w Regulaminie
w następującym trybie*****:
z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych z powyżej
wskazanym dostawcą usług
bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu [ _____________ ] Dni roboczych od dnia zawarcia umowy z FM GROUP Mobile
(w tym przypadku konieczne jest udzielenie FM GROUP Mobile pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności związanych
z przeniesieniem przydzielonego numeru)
ze skutkiem na koniec okresu promocyjnego przewidzianego umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych z ww. dostawcą usług.
4.
Oświadczam, iż:
4.1. zapoznałam/-em się z Regulaminem, którego treść akceptuję;
4.2. jestem osobą uprawnioną do złożenia niniejszego wniosku oraz Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1670)
FM GROUP Mobile Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000285976, NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625.
Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości wynosi 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

5. Proszę o poinformowanie mnie o
- rozpoczęciu świadczenia usług*****
- pozostawieniu wniosku o przeniesienie numeru bez rozpoznania, w przypadku gdy wniosek ten został złożony bez wymaganych
załączników*****
telefonicznie na numer telefonu: [ 1 ______________________________________ 2******________________________________________ ]
za pomocą komunikatu tekstowego (SMS) na numer telefonu: [ ___________________________________________________________ ]
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [ _______________________________________________________________ ]

IV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych:

1. Abonent przekazuje swoje dane osobowe FM GROUP Mobile dobrowolnie. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do jego
danych osobowych oraz żądania ich poprawienia w każdym czasie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(kod pocztowy 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000285978, zwaną dalej „FM GROUP Mobile”, w celach związanych z przeprowadzeniem czynności
niezbędnych do przeniesienia mojego nume u z sieci dotychczasowego dostawcy usług do sieci FM GROUP Mobile, w tym
na ich przekazanie dotychczasowemu dostawcy usług.

Wniosek jest ważny w okresie 21 dni od dnia jego złożenia FM GROUP Mobile (w przypadku
abonentów, którzy nie udzielili FM GROUP Mobile pełnomocnictwa do przeprowadzenia
czynności związanych z przeniesieniem przydzielonego numeru).

[ _________________________ ]
(miejscowość, data)

*
**
***
****
*****
******

[ _________________________________________ ]
(czytelny podpis) ,

w przypadku osoby nieposiadajacej numeru PESEL
jeśli jest inny niż adres zameldowania
niepotrzebne skreślić
w przypadku większej ilości numerów, wypełnić załącznik „Lista numerów podlegających przeniesieniu do sieci FM GROUP Mobile”
zaznaczyć odpowiednie pole
oprócz numeru telefonu proszę również wskazać inny sposób zawiadomienia w razie nie odbierania połączenia przez Użytkownika końcowego lub nie odbierania połączenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika końcowego

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000285976, NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625.
Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości wynosi 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

