REGULAMIN
Regulamin promocji „zakabluj sąsiada” z dnia 01.07.2022r

1.

Organizator promocji

Organizatorem promocji „zakabluj sąsiada” (dalej zwaną Promocją) jest:
FAN-TEX A.G. Hirsztritt z siedzibą w Ełku, 19-300 EŁK, ul. Wojska Polskiego 59A oraz filią w Olecku 19-400 OLECKO, ul. Kolejowa 20,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 1202, NIP: 848-010-09-28 zwanym w dalszej części
„Operatorem”.

2.

Okres trwania promocji

Promocja obowiązuje od 01.07.2022r i jest ważna do odwołania.

3.

Uprawnieni do skorzystania z promocji

Promocja jest skierowana do Abonentów FAN-TEX (dalej „Organizator promocji” lub „Organizator” lub „Operator”) korzystających z usługi
dostępu do Internetu świadczonej przez Organizatora, którzy nie zalegają z opłatami abonamentowymi, zwanych dalej „Abonentami” lub
„Uczestnikami promocji”.

4.

Przedmiot, warunki i zasady skorzystania z promocji
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)

z zastrzeżeniem lit. „f”, Uczestnik promocji poleca usługę dostępu do Internetu zainteresowanym tą usługą: dowolnej,
pełnoletniej osobie fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiotowi gospodarczemu,
posiadającemu ważny numer NIP, zwanej dalej „Osobą poleconą”,
polecenie usługi dostępu do Internetu następuje poprzez telefoniczny lub e-mailowy kontakt Uczestnika promocji
z Organizatorem oraz wskazanie Osoby poleconej i dostarczenie do Biura Obsługi Klienta Operatora, lub przesłanie za pomocą
poczty elektronicznej (e-mail) podpisanego i uzupełnionego poniżej Formularza promocji wraz z danymi Osoby poleconej,
z zastrzeżeniem lit. „d” oraz „e”, za każdą Osobę poleconą, która podpisze z Operatorem umowę o świadczenie usług dostępu
do Internetu oraz opłaci pierwszą fakturę z tytułu korzystanych usług, Uczestnik promocji oraz Osoba polecona otrzymają opust
na jeden pełny abonament miesięczny za usługę dostępu do sieci Internet, którego promocyjna kwota będzie wynosić 1,23 zł.
w przypadku, gdy Uczestnik promocji wskaże kolejną Osobę poleconą, pkt c) stosuje się odpowiednio,
w przypadku, gdy abonament miesięczny przekroczy 100zł na Uczestnika promocji lub Osobę poleconą stosuje się pomniejszenie
abonamentu na Internet o maksymalnie jednorazową kwotę 100zł,
Osobą poleconą nie może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który w przeciągu ostatnich 36 miesięcy był abonentem
FAN-TEX, lub z którym umowę rozwiązano z powodu zaległości w płatnościach w ciągu ostatnich trzech lat,
kontakt z Organizatorem może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu 87-621-08-04 lub poprzez e-mail bok@fantex.pl.
O spełnieniu się warunków uprawniających do otrzymania opustu, o której mowa w pkt c), Organizator powiadomi Uczestnika
telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu 7 dni,
umowa zawarta z Osobą poleconą po okresie promocyjnym wskazanym w pkt b), będzie stanowić podstawę do udzielenia
opustu Uczestnikowi promocji pod warunkiem, że najpóźniej w ostatnim dniu okresu promocyjnego Osoba polecona opłaciła
pierwszą fakturę z tytułu korzystnych usług,
Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych, o ile ich
regulaminy nie będą stanowiły inaczej,
udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika Promocji na warunki promocji określone niniejszym regulaminem,
zgodnie z art. 24 RODO, Organizator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych na podstawie Promocji, odbywało się zgodnie z prawem.
Ceny podane w Regulaminie Promocji są cenami brutto.
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Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….……………………, ID Klienta: ………………………
jako Abonent FAN-TEX (dalej zwany jako „Operator” lub „Organizator Promocji”), na usługę dostępu do Internetu polecam Pana/Panią
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….,
zamieszkałym ………………………………………………………………………….……………………………………………………………….………..……………………..
tel.: ……………………………………………….………., e-mail: …………………………………………………………………………….…………………………………….
do korzystania z usługi dostępu do Internetu oferowanej przez Organizatora promocji.
……………………………… ………………………………………………….
(data)
(podpis Abonenta)
.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Poniżej wypełnia osoba polecona.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora FAN-TEX A.G. Hirsztritt z siedzibą w Ełku, 19-300 EŁK,
ul. Wojska Polskiego 59A oraz filią w Olecku 19-400 OLECKO, ul. Kolejowa 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
pod numerem 1202, NIP: 848-010-09-28 zwanym w dalszej części „Operatorem”.
w celu:
a)
Kontaktu ze mną poprzez telefon stacjonarny lub komórkowy, pocztę elektroniczną, w celu przedstawienia oferty w oparciu
o Regulamin promocji „Zakabluj sąsiada”.
Tak, wyrażam zgodę ……………………………………………………………………..
(podpis osoby polecanej)
b)
Przygotowania i przesłania mi oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez
Organizatora promocji drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail, telefonu.
Tak, wyrażam zgodę ……………………………………………………………………..
(podpis osoby polecanej)
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być pracownicy lub osoby
zajmujące się przygotowaniem ofert i pracownicy Biura Obsługi Klienta. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu prezentacji oferty,
a po tym czasie do momentu cofnięcia zgody. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Moje dane osobowe nie będą profilowane. Operator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt pod adresem
poczty email: bok@fantex.pl.

Poniżej wypełnia Operator
OSOBA
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