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Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte. 
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ZMĚNA
SPECIFIKACE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZVEŘEJNĚNÍ 
V TELEFONNÍM SEZNAMU A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
1. ÚČASTNÍK
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
Rodné číslo:
Vyplňuje nepodnikající osoba.
Číslo pasu:
Pouze pro cizince.
IČ:
Referenční číslo (Kód účastníka):
DIČ:
2. ČÍSLO PŘÍPOJKY / MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO
Telefonní číslo:
3. PŘEDMĚT SPECIFIKACE
V souvislosti s objednáním nové služby nebo její změnou si Vás dovolujeme upozornit na pravidla zpracování osobních údajů, zveřejnění údajů v telefonním seznamu a oslovování s marketingovými nabídkami. Tato pravidla jsou upravena ve Všeobecných podmínkách poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací O2.
Pokud chcete nastavit u některého z níže uvedených parametrů Váš nesouhlas, zaškrtněte příslušné pole a zašlete prosím podepsaný formulář zpět na adresu O2.
Souhlasím s uveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů ve veřejném telefonním seznamu a informační službě
dle čl. 6.7 Všeobecných podmínek
Souhlasím s tím, že ve veřejném tel. seznamu nebude uveden zákaz kontaktování za účelem marketingu.
Souhlasím s dohledáním svých osobních údajů dle oboru činnosti, popřípadě jiných údajů.
  NESOUHLASÍM
  NESOUHLASÍM
Souhlasím se zpracováním svých osobních, resp. identifikačních, provozních a lokalizačních údajů za účelem poskytování marketingových informací v omezeném rozsahu takto:
  O2 formou SMS/MMS
  nesouhlasím
  Třetí strany formou SMS/MMS
  nesouhlasím
  O2 formou e-mailu
  nesouhlasím
  Třetí strany formou e-mailu
  nesouhlasím
  Nabídky z portálů O2
  nesouhlasím
  Telemarketing O2
  nesouhlasím
  O2 formou dopisu
  nesouhlasím
  Služby s přidanou hodnotou
  nesouhlasím
  O2 formou příloh k faktuře
  nesouhlasím
  NESOUHLASÍM
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4. PODPISY
Účastník
Za O2 Czech Republic a.s.
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Datum a místo podpisu:
Datum a místo podpisu:
Podpis a razítko:
Podpis a razítko (v případě podání žádosti na prodejním místě):
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