
vārds, uzvārds pārstāvniecības pamats

donoroperators (Bite, LMT, Tet u. c.)

numuru skaits numuru skaits

ko pārstāv                                             , kurš/a rīkojas uz                                                pamata (turpmāk – Galalietotājs),

Bizness sākas ar cilvēku
Tele2 Biznesa

klientu nodaļai

Numura saglabāšanas pakalpojuma pieteikums

SIA “Tele2”, reģ. Nr. 40003272854, turpmāk – Tele2,

izbeigt noslēgto/-os elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu/-us (turpmāk – Līgums/-i) ar                                                                , 

(turpmāk – Donoroperators) attiecībā uz pārvietojamo/-iem numuru/-iem un pieslēgt Tele2 mobilajam un/vai fiksētajam

elektronisko sakaru tīklam (turpmāk – Tīkls) šādu/-us                         mobilā telefona un/vai                        fiksētā telefona

tīkla numuru/-us (turpmāk – Numurs/-i):

Paredzamais Numura/-u pārvietošanas laiks:
- mobilā telefona tīkla numuram/-iem – 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma parakstīšanas, 
- fiksētā telefona tīkla numuram/-iem – ne vēlāk kā 10. darba dienā no Donoroperatora tīkla apstiprinājuma
   saņemšanas brīža.

Galalietotāja vārdā:

*Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu,
kas satur laika zīmogu.

datums*

Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi (turpmāk – Pakalpojuma noteikumi)

1. Tele2 nepiemēro maksu par Numura saglabāšanas pakalpojumu mobilajā un/vai fiksētajā elektronisko sakaru tīklā
    (turpmāk – Pakalpojums) un veic visas nepieciešamās darbības, lai pārvietotu Galalietotāja Numuru/-us uz Tele2 Tīklu.
2. Pakalpojuma pieteikums (turpmāk – Pieteikums) vienlaikus ir Galalietotāja pilnvarojums ar Numura/-u aktivizēšanas
    datumu izbeigt Līgumu/-us ar Donoroperatoru par pārvietoto/-iem Numuru/-iem.
3. Tele2 sniedz Donoroperatoram šajā Pieteikumā minēto informāciju, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu.
4. Pakalpojuma nodrošināšana nav iespējama, ja tiek sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija par Galalietotāju vai arī
    šie dati neatbilst Donoroperatora rīcībā esošajiem datiem un/vai Galalietotājam ir izbeigts līgums ar Donoroperatoru
    par pārvietojamo/-iem Numuru/-iem.
5. Galalietotājs, parakstot šo Pieteikumu, apliecina un piekrīt, ka:
5.1. ir iepazinies ar Pakalpojuma noteikumiem;
5.2. Pieteikumā sniegtie dati ir patiesi;
5.3. līguma izbeigšana ar Donoroperatoru neatbrīvos Galalietotāju no pienākuma veikt norēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem.
6. Tele2 ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms mobilā numura/-u aktivizēšanas nosūtīs Numuram/-iem īsziņu, informējot
    par pārejas datumu, kad Pieteikumā minētais/-ie Numurs/-i tiks aktivizēts/-i Tele2 mobilajā sakaru tīklā.
7. Ja tiek pārvietots fiksētā telefona tīkla numurs/-i, Tele2 pirms Numura saglabāšanas pakalpojuma pabeigšanas informēs
    Galalietotāju par pārejas datumu, kad šajā Pieteikumā minētais/-ie fiksētais/-ie Numurs/-i tiks aktivizēts/-i Tele2 Tīklā, 
    nosūtot informāciju uz e-pastu                                                                                       .
8. Tele2 uzsāks Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu pēc Numura/-u aktivizēšanas Tele2 Tīklā.

Personas datu apstrāde
Personas datu pārzinis ir Tele2, kas  personas datu apstrādi veic, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula 2016/679)
un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī nozarei saistošo standartu prasības. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi
iespējams iegūt Privātuma politikā, kas ir pieejama Tele2 mājaslapā https://www.tele2.lv/tele2-privatuma-politika/ un
Tele2 klientu centros.

pilnvaro

paraksta atšifrējums*paraksts*

uzņēmuma nosaukums/vārds uzvārds reģistrācijas numurs/personas kods
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