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ŻĄDANIE

otrzymywania zawiadomień w formie elektronicznej

INFO: awizo

Na podstawie § 31 ust. 3 i 6 Regulaminu świadczenia usług powszechnych zgłaszam żądanie otrzymywania zawiadomień o próbie doręczenia przesyłek rejestrowanych nadchodzących na adres:
..............................................................................
w formie elektronicznej w postaci wiadomości SMS albo e-mail dla:
Imię i nazwisko
adresata*

Nr telefonu komórkowego
albo adres e-mail,
na który będzie nadchodziło
zawiadomienie**

Seria i nr dokumentu
tożsamości adresata
zgłaszającego żądanie***

Zgłoszenie żądania w imieniu
domowników (Zgłaszający:
P – pełnomocnik
PU – przedstawiciel ustawowy)****

Podpis*****

1

2

3

4

5

UWAGA:

Jeżeli adresat zgłasza żądanie również w imieniu domowników (jako pełnomocnik albo przedstawiciel ustawowy), to:
* w kolumnie 1 – należy podać zarówno dane własne, jak i dane domowników,
** w kolumnie 2 – dopuszczalna jest tylko jedna opcja kanału komunikacji dla danego adresata,
*** w kolumnie 3 – należy podać tylko serię i nr własnego dowodu tożsamości,
**** w kolumnie 4 – należy określić, kto składa żądanie (pełnomocnik – P; przedstawiciel ustawowy – PU), wymagane jest do wglądu pełnomocnictwo
do reprezentowania wskazanych osób,
***** w kolumnie 5 – należy złożyć własnoręczny podpis odpowiednio jako: adresat, pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy.

AKCEPTUJĘ, IŻ:

1. Żądanie będzie obowiązywało po 3 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia żądania do jego odwołania.
2. W przypadku przesyłek doręczanych na podstawie przepisów innych niż ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529)
dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń otrzyma Pani/Pan zawiadomienie również w formie papierowej.
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Poczty Polskiej S.A. zawiadomienia w formie elektronicznej środkami komunikacji elektronicznej, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

.........................................
data i podpis adresata

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych Poczty Polskiej S.A., zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda, o której mowa w niniejszej klauzuli, obejmuje również zgodę na przekazywanie
informacji handlowych w przyszłości.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
00-940, ul. Stawki 2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji żądania, w celu marketingu własnych produktów i usług
Poczty Polskiej S.A, przesyłania informacji handlowych Poczty Polskiej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w przyszłości, o ile wyraziłam/-em zgodę na takie działania. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.

Sprawdziłam/-em tożsamość adresata/uprawnienia
do reprezentowania wskazanych osób

....................................................
data i czytelny podpis pracownika przyjmującego żądanie

.........................................
data i podpis adresata

....................................................
datownik/pieczątka Urzędu Pocztowego przyjmującego żądanie

