upc broadband slovakia, s.r.o.
Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava, Slovenská republika
T +421 (0)2 594 22 700 F +421 (0)2 594 22 709

Čestné vyhlásenie
k poskytovaniu verejných služieb
spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.
(ďalej len „služby UPC”)
Ja, dolupodpísaný(á)
Meno a priezvisko:
_____________________________________________________
Dátum narodenia:
_____________________________________________________
Adresa bydliska:
_____________________________________________________
Telefón:
_______________________
Email:
_______________________
čestne vyhlasujem a svojim vlastnoručným podpisom nižšie potvrdzujem, že účastník
služieb UPC pán/pani
Meno a priezvisko:
_____________________________________________________
Dátum narodenia:
_____________________________________________________
Je mojim:
_____________________________________________________
Prosím, uveďte Váš vzťah k účastníkovi, na základe ktorého sa obraciate s týmto vyhlásením na UPC (napr. príbuzenský, zamestnanecký,
opatrovateľský či iný obdobný vzťah)

Adresa Inštalácie Služby UPC
_____________________________________________________
Prosím, uveďte úplnú adresu budovy alebo bytovej jednotky (vrátane podlažia a čísla bytu), kde je umiestnená účastnícka zásuvka

Číslo zmluvy alebo Variabilný symbol fakturácie:
_____________________________________________________
Zmluva uzavretá dňa:
_____________________________________________________
Obchodné sídlo spoločnosti:
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
IČO: 35 971 967
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38877/B

zomrel dňa:
__________________________________________________________________
odsťahoval sa dňa ___________ na adresu
__________________________________________________________________
došlo k rozvodu manželstva dňa __________ a účastník sa odsťahoval zo spoločnej
domácnosti na adresu
__________________________________________________________________
z iného dôvodu (uveďte dôvod, pre ktorý účastník nemôže sám ukončiť zmluvu):
__________________________________________________________________
Prosím, zaškrtnite a vyplňte príslušné pole

Z tohto dôvodu účastník neužuvá služby UPC a ich poskytovanie by malo byť ukončené.
Mám záujem na uzavretí novej zmluvy na poskytovanie služieb UPC

Áno

Nie

V prípade voľby „Áno“ súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely UPC BROADBAND SLOVAKIA,
s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35 971 967 . Tento súhlas je udelený pre
osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, obsiahnuté v tomto formulári, a to po dobu 5 (piatich)
rokov odo dňa jeho udelenia.

Vlastnoručný podpis (úradne overený): _____________________________________
Toto vyhlásenie, prosím, pravdivo vyplňte, podpíšte, podpis prosím úradne overte a odošlite
na adresu UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00
Bratislava
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