
NAU Profit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem KRS 0000397995, kapitał zakładowy 2.000.000 zł, NIP 525-251-79-52, REGON 145830456.

www.naumobile.pl 

Zgody i oświadczenia Abonenta 

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9.04.2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 470), 
upoważniam NAU Profit sp. z o.o. do pozyskania z biur
informacji gospodarczej, a w szczególności z Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG 
InfoMonitor) dotyczących mnie informacji
gospodarczych oraz do pozyskania z Biura Informacji
Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich, za
pośrednictwem biur informacji gospodarczej, a w
szczególności BIG InfoMonitor, danych w zakresie
mojego zadłużenia wobec banku lub innej instytucji
ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów lub o
braku takiego mojego zadłużenia.

TAK / NIE 
2. Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie mi faktur

VAT, korygujących faktur VAT oraz duplikatów tych
faktur wraz z załącznikami drogą elektroniczną (na
podany w Umowie lub w trakcie trwania Umowy adres
e-mail). Zapoznałam/em się z regulaminem
wystawiania i przesyłania e-faktur oraz oświadczam, że 
go akceptuję. W razie niemożności wystawienia lub
przesłania e-faktury przez NAU Profit sp. z o.o. z
jakichkolwiek przyczyn (w tym technicznych),
zobowiązuję się przyjąć jednak te dokumenty w wersji
papierowej.

TAK / NIE 
3. Żądam przesyłania mi informacji i zawiadomień 

przewidzianych ustawą z dnia 16.07.2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze 
zm.) na wskazany w Umowie oraz podany w trakcie
trwania Umowy adres e-mail.

TAK / NIE 
4. Wyrażam zgodę, aby w razie złożenia przeze mnie

reklamacji Usługi w formie pisemnej lub telefonicznie,
NAU Profit sp. z o.o. potwierdziła przyjęcie tej
reklamacji oraz udzieliła odpowiedzi na nią w formie 
elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail lub
z wykorzystaniem innego, wskazanego przeze mnie
środka komunikacji elektronicznej.

TAK / NIE 
5. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą elektroniczną

informacji handlowej przez NAU Profit sp. z o.o., w tym 
na zlecenie NAU S.A. (np. w związku ze wspólnie
realizowanymi akcjami promocyjnymi, wspólną
sprzedażą produktów lub usług itp.). Oświadczenie jest
niezależne od czasu obowiązywania Umowy.

TAK / NIE 
6. Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni NAU Profit

sp. z o.o. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych (takich jak telefon) oraz automatycznych 
systemów wywołujących, w tym na zlecenie NAU S.A.
(np. w związku ze wspólnie realizowanymi akcjami
promocyjnymi, wspólną sprzedażą produktów lub
usług itp.). Oświadczenie jest niezależne od czasu
obowiązywania Umowy. 

TAK / NIE 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
transmisyjnych dla celów marketingu usług
telekomunikacyjnych oraz świadczenia usług o
wartości wzbogaconej. Dane będą przetwarzane w
okresie obowiązywania Umowy.

TAK / NIE 
8. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez NAU Profit

sp. z o.o. moich danych osobowych podmiotom 
współpracującym z NAU Profit sp. z o.o. w celu
realizacji wspólnych lub powiązanych akcji
promocyjnych, zapewniających abonentom NAU Profit
sp. z o.o. promocyjne warunki korzystania z usług NAU
Profit sp. z o.o. lub dostęp do ofert innych podmiotów
na promocyjnych warunkach. Oświadczenie jest
niezależne od czasu obowiązywania Umowy.

TAK / NIE 
9. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą elektroniczną

informacji handlowej przez podmioty współpracujące
z NAU Profit sp. z o.o. w ramach wspólnych lub
powiązanych akcji promocyjnych, zapewniających 
abonentom NAU Profit sp. z o.o. promocyjne warunki 
korzystania z usług lub dostęp do ofert innych
podmiotów na promocyjnych warunkach.
Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania
Umowy. 

TAK / NIE 
10. Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni podmiotów

współpracujących z NAU Profit sp. z o.o. w ramach 
wspólnych lub powiązanych akcji promocyjnych, 
zapewniających abonentom NAU Profit sp. z o.o. 
promocyjne warunki korzystania z usług  lub dostęp do
ofert innych podmiotów na promocyjnych warunkach,
przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
(takich jak telefon) oraz automatycznych systemów
wywołujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu
obowiązywania Umowy. 

TAK / NIE 
11. Żądam rozpoczęcia świadczenia usług przez NAU Profit

sp. z o.o. przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia
Umowy. W razie złożenia tego żądania, NAU Profit sp.
z o.o. rozpocznie świadczenie usług przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy (tj. przed upływem
14 dnia od dnia zawarcia Umowy). Nie będzie się to
wiązać z utratą Pani/Pana prawa do odstąpienia od
Umowy, jednak w razie jego późniejszego wykonania,
będziecie Państwo zobowiązani do zapłaty za usługi
świadczone przez NAU Profit sp. z o.o. do chwili, w 
której poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu
od Umowy. 

TAK / NIE 

Potwierdzam udzielenie powyższych zgód: 

(data i podpis Abonenta) 


