Umowa cesji praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez AHMES Sp. z o.o.
dla Użytkowników usługi IZZI na kartę (dalej: „Umowa cesji”)

Adres do korespondencji właściwy do przesłania wniosku:
Ahmes Sp. z o.o. ul. Lewicka 13/15, 020547 Warszawa, e-mail: biuro@izzinakarte.pl

NUMER IZZI na kartę

Dane dotychczasowego Użytkownika:
Osoba prywatna
Imię, Nazwisko:
PESEL:
adres e-mail:
Firma
Nazwa firmy:
ulica, numer:
kod pocztowy, miejscowość:
NIP*, REGON*, KRS*
(*niewłaściwe skreślić)

Dane osoby reprezentującej dotychczasowego Użytkownika
Wypełnić jedynie, gdy Abonent działa przez reprezentanta (np. organ spółki, pełnomocnika – konieczne jest dołączenie dokumentu pełnomocnictwa

Imię, Nazwisko:
PESEL:
adres e-mail:

Dane nowego Użytkownika:
Osoba prywatna
Imię, Nazwisko:
PESEL:
adres e-mail:
Firma
Nazwa firmy:
ulica, numer:
kod pocztowy, miejscowość:
NIP*, REGON*, KRS*
(*niewłaściwe skreślić)

Dane osoby reprezentującej nowego Użytkownika
Wypełnić jedynie, gdy Abonent działa przez reprezentanta (np. organ spółki, pełnomocnika – konieczne jest dołączenie dokumentu pełnomocnictwa

Imię, Nazwisko:
PESEL:
adres e-mail:
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§ 1 Przedmiot Umowy cesji
Przedmiotem niniejszej Umowy cesji jest przeniesienie na nowego Użytkownika (zwanego dalej Cesjonariuszem) praw
oraz obowiązków dotychczasowego Użytkownika (zwanego dalej Cedentem) wynikających z zawartej przez Cedenta
z Ahmes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-547) przy ul. Lewickiej 13/15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000388600, NIP: 5833132633, REGON: 221245265 umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych przez AHMES Sp. z o.o. dla Użytkowników usługi IZZI na kartę dotyczącej wskazanego powyżej
numeru IZZI na kartę, zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez AHMES Sp. z o.o.
dla Użytkowników usługi IZZI na kartę.
§ 2 Przeniesienie praw i obowiązków
1.

2.
3.

Cedent przenosi swoje prawa i obowiązki wynikające ze wskazanej w § 1 umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych na Cesjonariusza, a Cesjonariusz oświadcza, że przeniesienie praw i obowiązków przyjmuje
i poprzez zawarcie Umowy cesji staje się Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez AHMES Sp. z o.o. dla Użytkowników usługi IZZI na kartę.
Cedent i Cesjonariusz składają zgodne oświadczenia, że ewentualne koszty przeniesienia praw i obowiązków w związku
z niniejszą Umową cesji zostaną pokryte przez Cesjonariusza.
Cedent i Cesjonariusz składają zgodne oświadczenia, że zostali poinformowani, że Ahmes Sp. z o.o. przysługuje prawo
odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych na Cesjonariusza. Decyzja o wyrażeniu zgody lub jej braku zostanie przekazana drogą elektroniczną
na adres email wskazany w treści Umowy cesji.
§ 3 Świadczone usługi oraz termin rozpoczęcia świadczenia.

1.

2.

Cesjonariusz oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Ahmes Sp. z o.o.
dla Użytkowników usługi IZZI na kartę,
b. akceptuje powyższe warunki i wyraża zgodę na przeniesienie na niego praw i obowiązków.
Ahmes Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usług niezwłocznie po dokonaniu rejestracji numeru IZZI przez
Cesjonariusza.
§ 4 Postanowienia końcowe

1.
2.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy cesji zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 5 Ochrona danych osobowych

1.

2.
3.
4.

5.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej jako: RODO) jest Ahmes Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (02-547), przy ul. Lewickiej 13/15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000388600, z którym możliwy jest kontakt pod nr tel. 22 113 10 10 bądź adresem e-mail:
biuro@ahmes.pl.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy cesji oraz w przypadku Cesjonariusza
w celu zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO).
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów
i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Ahmes Sp. z o.o. usługi z zakresu IT, usługi
prawne oraz podmiotom uprawnionymi do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Klient prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania opartego o uzasadniony prawnie
interes administratora.
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6.

7.

Klient ma prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych i umowy cesji.

Podpis
dotychczasowego
Użytkownika *

Podpis nowego
Użytkownika*

data

data

* w przypadku Firm prosimy dodatkowo o pieczęć firmową.

decyzja:
Ahmes Sp. z o.o.
data

Uwagi:
„Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez AHMES Sp. z o.o. dla Użytkowników usługi IZZI na kartę” jest dostępny na stronie:
http://www.izzinakarte.pl/content/regulaminy
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