PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DOKUMENTU CESJI!
.............................................., .................................................... r.
miejscowość

data

FORMULARZ CESJI PRAW I OBOWIĄZKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH ZENBOX SP. Z O.O.

Niniejszym oświadczam, iż z dniem ....................................... r.
/firma lub osoba fizyczna/

..........................................................................................................................................................

ul.................................................................., kod pocztowy.......................... miejscowość.....................................................
KRS .................................., NIP (PESEL) ........................................, REGON.......................................
Nr telefonu ….........................................., adres e-mail .............................................................................../Przejmujący/
przejmuje prawa i obowiązki od
/firma lub osoba fizyczna/

..........................................................................................................................................................

ul.................................................................., kod pocztowy.......................... miejscowość.....................................................
KRS .................................., NIP (PESEL) ........................................, REGON....................................... /Przekazujący/
wynikające z umowy i Regulaminu o świadczeniu usług hostingowych zawartej pomiędzy Zenbox sp. z o.o., (dawniej
FBB sp. z o.o.) z siedzibą w Częstochowie przy ul Dąbrowskiego 7 a Przekazującym.
Przedmiotem cesji jest: hosting zenbox ...............................................................................................................................
Osobą upoważnioną do reprezentowania Przejmującego jest ….........................................................................................
Oświadczam, iż Przekazujący wyraził zgodę na dokonanie niniejszej cesji.
Przejmujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Przekazującego o dokonaniu cesji .
Przejmujący przyjmuje do wiadomości, że jego dane będą przetwarzane przez zenbox Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Dąbrowskiego 7, KRS 0000414281,
NIP 9492191021, REGON 242888558, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „ Ustawa” w celu realizacji
Umowy hostingowej (Regulaminu), w tym zarządzania usługami. W przypadku usługi rejestracji domeny dane będą przekazane do właściwego rejestratora domen –
NASK, HRD, HEXONET. Zgodnie z Ustawą Przejmujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych we wskazanych powyżej celach
jest dobrowolne.

..............................................................................................
data, pieczęć, czytelny podpis Przejmującego

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych, w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail przez zenbox Sp. z o.o. W celu marketingu
bezpośredniego wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych system ów wywołujących, zgodnie z art.
172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. Z 2014 poz. 243).

...............................................................................................
data, pieczęć, czytelny podpis Przejmującego

