
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

zawarta w Bytomiu w dniu                                   pomiędzy:

NCT&R Wiesław Żurek z siedziba˛w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 18/4 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
UM w Bytomiu pod nr SU.G-64100-8791-513z/02 Nr NIP 626-103-81-40 reprezentowanym przez:

Wiesław Żurek - Właściciel zwanym dalej OPERATOREM a:

                                                                                                                                                                     - zwanym/ną/mi dalej ABONENTEM
§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług związanych z dostępem do Sieci Teleinformatycznej zwanej dalej ST. Przez 
„dostęp do ST” rozumiana jest możliwość transmisji danych wewnątrz „Wirtualnej Sieci Komputerowej” Operatora oraz na jej 
stykach z siecią Internet w oparciu o standardowe protokoły sieciowe, a także świadczenie usług takich jak: poczta elektroniczna,  
serwer WWW, serwer domen (DNS), itp.

2. Szczegółowy pakiet usług wybranych przez ABONENTA określony będzie w Protokole Odbioru.
3. W trakcie obowiązywania umowy, ABONENT może zwrócić się do Operatora o dokonanie zmiany pakietu usług, zgodnie z 

aktualnie obowiązującą ofertą techniczną i cenową.
4. Przedmiot umowy realizowany będzie przez OPERATORA lub podmiot przez niego wskazany, którego dane przekazano do 

wiadomości ABONENTA w formie pisemnej.
5. Do realizacji przedmiotu umowy wykorzystywana będzie sieć telekomunikacyjna, do której tytuł prawny posiada OPERATOR.
6. Warunki szczegółowe wykonywania usług na podstawie niniejszej umowy określone są w Regulaminie Świadczenia Usług, 

stanowiącym jej integralną część.
§ 2

1. Za przeprowadzenie w sposób prawidłowy aktywacji, potwierdzone w Protokole Odbioru oraz tytułem świadczonych usług 
określonych § 1, ABONENT będzie wnosił na rzecz OPERATORA opłaty określone w stosownych Regulaminach oraz Cenniku 
Opłat, zgodnie z Protokołem Odbioru.

2. Zmiany zasad wysokości opłat ponoszonych przez ABONENTA są określone w Regulaminie Świadczenia Usług, o którym mowa w 
§ 1 ust. 6.

3. Opłaty wymienione w ust. 1 płatne będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez OPERATORA. Jednocześnie ABONENT 
oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.

4. Terminy ponoszonych przez ABONENTA opłat są określone na fakturze VAT, o której mowa w ust.3
§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania oraz z podpisaniem wszystkich załączników określonych w § 4.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego następującego po dacie wypowiedzenia, chyba że odpowiedni Regulamin stanowi inaczej.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4
Integralną część niniejszej umowy stanowią: Regulamin Świadczenia Usług, Protokół wyboru Pakietów, Promocji i Usług 
Internetowych oraz Regulaminy Promocji, jeśli umowa została zawarta na warunkach takich Regulaminów.

§ 5
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................................                                                                                                             ............................................................
ABONENT                                                                                                                                                                                               OPERATOR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu instalacji, serii i numeru dowodu 
osobistego oraz numeru ewidencyjnego Abonenta oraz numeru telefonu przez NCT&R Wiesław Żurek z siedziba˛ w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 18/4 oraz 
podmioty działające na jego zlecenie. Przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 
z 1997 nr 133 poz. 883) i może być prowadzone w celach ewidencyjnych, księgowych, rozrachunkowych, statystycznych oraz w celach marketingowych 
związanych z działalnością NCT&R Wiesław Żurek. Zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w przyszłości, pod warunkiem, że nie zmieni się cel tego przetwarzania. Niniejszą zgodę 
wyrażam dobrowolnie.

............................................................                                                                                      ............................................................
Nr Dowodu Osobistego/NIP Firmy                                                                                                                           PESEL/REGON

............................................................                                                                                      ............................................................
Nr telefonu                                                                                                                                                                Podpis Abonenta


