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Umowa   o   przeniesienie  praw  i   obowiązków NR ………………… 

zawarta w Dębicy w dniu ……………… roku pomiędzy: 

 

 

MULTINET24 SP. Z O.O z siedzibą i adresem w Dębicy, ul. Krótka 2, 39-200 Dębica wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy 

pod numerem 0000224784 kapitał zakładowy 80.000 PLN, NIP: 513-00-74-703 zwaną dalej Multinet 

24, reprezentowaną przez: 

 

PAWEŁ BRZOSTOWSKI – Prezes Zarządu 

 

zwaną  „Operatorem” lub „Multinet” 

 

a 

 

zwaną dalej „Przekazującym” 

 

oraz  

 

 

zwanym dalej „Przejmującym”  

 

Zważywszy, iż: 

 

1.  Przekazujący oraz Multinet w dniu ……………. roku zawarli Umowę na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych nr ………………………… 

2. Intencją Stron jest przeniesienie wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy na 

Przejmującego oraz kontynuacja współpracy na podstawie Umowy zgodnie z zasadami 

współpracy określonymi niej.  

 

Strony postanowiły podpisać Porozumienie o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Niniejszym Przekazujący przenosi na Przejmującego całość swych praw i obowiązków 

wynikających z Umów, a Przejmujący niniejszym wyraża zgodę na wstąpienie w powyższe prawa 

i obowiązki.  

2. Multinet wyraża zgodę na przeniesienie przez Przekazującego na Przejmującego praw 

i obowiązków wynikających z Umów. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wstąpienie w prawa i obowiązki Przekazującego wynikające 

z Umów nastąpi od …………………….. 

4. Przekazujący oświadcza, iż nie zawierał z Multinet24 Sp. z o.o. umowy o zakazie przenoszenia   

wierzytelności. 

5. Ponadto Przekazujący przekaże Przejmującemu wszystkie dokumenty związane ze zbywaną 
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wierzytelnością. 

6. Przekazujący nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność Przejmującego. 

 

 

§ 2 

1. Przejmujący wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, iż Multinet będzie gromadził w swojej bazie 

i przetwarzał jego dane osobowe w celu wykonywania Umowy. Przejmujący ma prawo do wglądu do 

swoich danych i ich poprawiania. 

2. Przejmujący oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia: Oferty, Regulaminu 

Świadczenia Usług przez Multinet24 oraz Cennika. 

 

 

§ 3 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Regulaminu Świadczenia Usług przez Multinet24 

2. Niniejsza Cesja została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

Podpis Multinet 

 

 

 

 

 

Data złożenia podpisu 

Podpis Przekazującego 

 

 

 

 

 

Data złożenia podpisu 

Podpis Przejmującego 

 

 

 

 

 

Data złożenia podpisu 
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Oświadczenie Przejmującego: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multinet24 Sp. z o.o  z siedzibą w Dębicy (39-200) 

ul. Krótka 2 jako Administratora Danych Osobowych moich danych: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer NIP, numer konta 

bankowego, adres e-mail, numer telefonu przekazanych przy zawieraniu Umowy oraz w 

trakcie jej wykonywania, wyłącznie na potrzeby wykonania Umowy. Dane te będą 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 [  ]  tak     [  ] nie 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez firmę Multinet24 Sp. z o. o. z 

siedzibą w Dębicy (39-200) ul. Krótka 2 , jako Administratora Danych Osobowych w celu: 

otrzymywania faktur, ewentualnych: bilingów, korekt faktur , duplikatów faktur, wezwań do 

zapłaty  w formie elektronicznej w pliku PDF oraz innych dokumentów niezbędnych do 

realizacji Umowy.  

[  ] tak     [  ] nie 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multinet24 Sp z o.o  z siedzibą w Dębicy (39-200) ul. 

Krótka 2 jako Administratora Danych Osobowych moich danych: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu dla celów marketingowych, w tym przekazywania 

informacji o nowych ofertach promocyjnych, usługach, konkursach i produktach oraz innych 

informacji handlowych. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania 

umowy. 

[  ] tak     [  ] nie 

4. Wyrażam zgodę na profilowanie, w szczególności w celach: marketingowych, prowadzenia 

badań, oceny moich zainteresowań i preferencji zakupowych, wiarygodności płatniczej, 

oferowania usług o wartości dodanej, prezentowania reklam produktów i usług w oparciu o 

określone preferencje. 

[  ] tak    [  ] nie 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez 

Multinet24 Sp. z o.o z siedzibą w Dębicy ( 39-200) ul. Krótka 2 jako Administratora Danych 

Osobowych w celu: doręczania propozycji zmiany Umowy, Regulaminu i Cennika w zakresie 

przewidzianym przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz potwierdzenia dokonanych 

zmian Pakietu świadczonych Usług. 

[  ] tak    [  ] nie 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multinet24 Sp. z o.o moich danych osobowych w 

celach marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Dostawcą i przesyłanie 

dotyczących ich informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na podany adres 

e-mail oraz numer telefonu. 

[  ] tak    [  ] nie 

7. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w publicznie dostępnym Telefonicznym 

Spisie Abonentów. 

[  ] tak     [  ] nie 

8. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w ramach procedur reklamacyjnych w tym w 

szczególności przesyłania odpowiedzi na reklamacje na podany adres e-mail.  

[  ] tak    [  ] nie 

9. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną poprzez numer telefonu oraz adres e-mail 

podane w umowie w ramach zgłaszania prac planowych na sieci, informowania o usterkach 

oraz usuwania awarii na sieci. 

[  ] tak   [  ] nie 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multinet24 Sp. z o.o przez okres obowiązywania 

Umowy dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych- dotyczących mnie danych 
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transmisyjnych( przez które rozumieć należy dane przetwarzane dla celów przekazywania 

komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych i naliczania opłat a usługi telekomunikacyjne) 

[  ] tak   [  ] nie 

 

Jestem świadomy. iż przysługuje mi prawo odwołania każdej z w.w zgód *** 

*** Wycofanie zgody dot. Pkt 1 skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem obowiązującej 

Umowy.   

 

 

Data i podpis Przejmującego: 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

 

 

Oświadczenie Przekazującego: 

 

1. Oświadczam, że w związku z zawarciem Umowy o przeniesienie praw i obowiązków numer 

……………….. z dnia ………………….., przekazuję wszystkie uprawnienia do usług, 

wynikających ze wszystkich Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych 

z Operatorem. 

2. Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszystkich zobowiązań finansowych, 

powstałych z tytułu korzystania z usług oraz tych, które wynikną po podpisaniu Umowy; 

określonych ww. Umową za okres do dnia przejęcia uprawnień przez Przejmującego. 

 

 

 

 

Data i podpis Przekazującego: 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 


