
iBOK - formularz rejestracji. 

Podpis (i pieczęć) Klienta
lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w Jego imieniu

A DANE KLIENTA

A1 DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE

Pełna nazwa / Imię i nazwisko1) Numer Klienta

Adres siedziby (ulica, numer) Kod pocztowy Miejscowość

A2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z FORTUM

Imię i nazwisko Stanowisko

Telefon komórkowy Adres e-mail

Działając w imieniu Klienta oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem iBOK Fortum2) i akceptuję zasady w nim zawarte. Jednocześnie informuję, że osobą upoważnioną 
ze strony Klienta do korzystania z usługi iBOK Fortum jest:

          jak wyżej (należy zaznaczyć w przypadku, gdy osobą upoważnioną do korzystania z iBOK Fortum
          jest osoba wskazana w części A2).

A3 OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z FORTUM

Imię i nazwisko Stanowisko

Telefon komórkowy Adres e-mail

Działając w imieniu Klienta oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem iBOK Fortum2) i akceptuję zasady w nim zawarte. Jednocześnie informuję, że osobą upoważnioną 
ze strony Klienta do korzystania z usługi iBOK Fortum jest:

          jak wyżej (należy zaznaczyć w przypadku, gdy osobą upoważnioną do korzystania z iBOK Fortum
          jest osoba wskazana w części A3).

Podpis (i pieczęć) Klienta
lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w Jego imieniu

Prosimy o przekazanie (w formie listownej lub osobiście) niniejszego formularza 
do najbliższego Biura Obsługi Klienta Fortum:

Wrocław 50-304 ul. Antoniego  Słonimskiego 1a tel. 71 340 56 24
Częstochowa 42-215, ul. Brzeźnicka 32/34 tel. 34 372 40 21

Płock 09-402, ul. Harc. Gradowskiego 3a, tel. 24 366 04 51

1) Dotyczy wyłacznie Klienta indywidualnego.
2) Regulamin iBOK Fortum dostepny jest na stronie www.fortum.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu przy ul. Antoniego  Słonimskiego 1a moich danych osobowych w celach 

marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo 
żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści 
tych danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one nieaktualne lub 
nieprawdziwe. Podanie moich danych nastąpiło dobrowolnie1). 


