
 
 Oznaczenie abonenta instytucjonalnego
Nazwisko______________________
Imię/imiona ________________ ____________________
Pełna nazwa przedsiębiorcy/ właściwy rejestr i numer1

_____________________________________________________
Adres zamieszkania /  siedziby /  miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczejł ś 2

1. Ulica 3 ______________________
2. Nr budynku ___________
3. Nr lokalu ___________
4. Kod pocztowy___________________
5. Miejscowość ___________________________
6. Gmina ______________________________
7. Powiat ________________________________
8. Województwo ___________________________________
9. Telefon abonenta ze wskaźnikiem międzymiastowym
-
-
-
-
-
10. Rodzaj urządzenia (telefon, telefaks, fax) ____________________________________
11. Nazwa komórki organizacyjnej, do której należy dany numer4

-
-
-
-
-
12. NIP________________________________
13. REGON_____________________________
14. Branża5______________________________
15. Adres e-mail _______________________________
W przypadku abonenta innego niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, w przypadku braku sprzeciwu i chęci
umieszczenia danych w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów i Ogólnokrajowym Biurze Numerów prowadzonym przez Telekomunikację
Polską S.A., prosimy o wypełnienie powyższego formularza i przesłania go do Nova Telecom sp. z o.o. (w przypadku chęci
umieszczenia danych obowiązkowe jest wypełnienie pola „Pełna nazwa przedsiębiorcy/właściwy rejestr i numer” oraz pól 1-11 oraz 14;
wypełnienie pozostałych nie jest obowiązkowe aczkolwiek, wskazane ze względu na pełną identyfikację podmiotu gospodarczego.).
Pole nr 14 proszę wypełnić zgodnie z systematyką branż, wskazaną na stronie internetowej www.novatelecom.pl – stosowny plik/wykaz
branż znajduje się w zakładce OBN/OSA.
Nova Telecom sp. z o.o. zgodnie z art. 169 ust. 8 Prawa Telekomunikacyjnego informuje, iż w trybie art. 67 Prawa Telekomunikacyjnego
została zobowiązana do udostępnienia na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. danych swoich abonentów innych niż osoba fizyczna
nieprowadząca działalności gospodarczej, w celu świadczenia przez Telekomunikację Polską S.A. usług informacyjnych w ramach
Ogólnokrajowego Spisu Abonentów i Ogólnokrajowego Biura Numerów, do których jest zobowiązana na podstawie art. 103 Prawa
Telekomunikacyjnego. W sytuacji braku zgody na bezpłatne umieszczenie danych w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów lub
Ogólnokrajowym Biurze Numerów proszę o zaznaczenie odpowiednio „X” pod poniższymi oświadczeniami i złożenie podpisu pod
oświadczeniem osoby upoważnionej. Niezaznaczenie „X” pod poniższym oświadczeniem i złożenie podpisu pod oświadczeniami
poniżej przez osobę upoważnioną oznacza zgodę na zamieszczenie danych zgodnie z danymi wskazanymi powyżej.
Oświadczenie abonenta instytucjonalnego
[ ] Niniejszym wyrażam sprzeciw wobec umieszczenia danych abonenckich w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów i proszę o ich
nieumieszczanie w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów prowadzonym przez Telekomunikację Polską S.A. z siedzibą w Warszawie
i innych Operatorów prowadzących takie spisy lub informacje.
NOVA TELECOM z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 17/16, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia,  VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000348766,  o kapitale akcyjnym 30 000 zł, opłaconym w ca -
łości, infolinia 801 911 900, 71 71 60 500, www..novatelecom.pl



[ ] Niniejszym wyrażam sprzeciw wobec umieszczenia danych abonenckich w Ogólnokrajowym Biurze Numerów i proszę o ich
nieumieszczanie w Ogólnokrajowym Biurze Numerów prowadzonym przez Telekomunikację Polską S.A. z siedzibą w Warszawie
i innych Operatorów prowadzących takie spisy lub informacje.
___________________
pieczątka firmowa, podpis osoby upoważnionej
________ __________ __________
Miejscowość, Data
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dotyczy przedsiębiorców, proszę wypełnić zgodnie z danymi wynikającymi z KRS/EDG
2 Niepotrzebne skreślić
3 Proszę wskazać pełną nazwę ulicy
4 Dotyczy przedsiębiorców - Wstawić odpowiednio np. Sekretariat, Księgowość, Dział Kadr, Zarząd
5 Proszę wypełnić zgodnie z systematyką branż, wskazaną na stronie internetowej www.novatelecom.pl

NOVA TELECOM z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 17/16, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia,  VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000348766,  o kapitale akcyjnym 30 000 zł, opłaconym w ca -
łości, infolinia 801 911 900, 71 71 60 500, www..novatelecom.pl


