formulário do utilizador do Kit TDT Complementar
Mod.C/1001222

DADOS GERAIS PESSOA SINGULAR / PESSOA COLETIVA OU EQUIPARADA (preenchimento obrigatório)
Nome:

BI /Cartão Cidadão/
Passaporte:
Morada de
instalação:

NC/NIPC:

N.º da porta/ andar:
Código – Postal:

Localidade:

Telefone Fixo:

Telefone Móvel:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) DTH E INSTALAÇÃO (preenchimento obrigatório)
1º) STB CA S/N
2º) STB CA S/N
3º) STB CA S/N
1º) SMART CARD S/N
2º) SMART CARD S/N
3º) SMART CARD S/N
Nº DE VENDA (PRT)
Sim

Não

Pretende a instalação do(s) kit(s) TDT Complementar por um instalador recomendado pela PT Comunicações, S.A.?
O Kit TDT Complementar é disponibilizado ao Utilizador na modalidade de compra e é composto por descodificador DTH (STB), telecomando, cabos de
ligação e smartcard (cartão), sendo que este último será sempre propriedade da PT Comunicações, S.A. (PTC).
A STB destina-se, única e exclusivamente, para utilização na morada de instalação.
A PTC reserva-se o direito de exigir ao Utilizador a devolução do cartão, ou proceder à inibição de utilização do mesmo, caso verifique ou tome conhecimento
de utilização abusiva, prática de atividades ilícitas, situações de fraude ou utilização do equipamento em morada diferente da fornecida no presente
Formulário.
O utilizador deverá comunicar de imediato à PTC qualquer perda, furto ou desaparecimento por qualquer forma do equipamento, devendo em caso de furto
fazer prova junto da PTC da notificação às autoridades competentes.
TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS PESSOAIS
Opõe-se ao tratamento dos seus dados pessoais constantes deste Formulário para a comercialização de serviços e
produtos da PT e à transmissão dos referidos dados a qualquer entidade participada pela Portugal Telecom, SGPS, S.A.
para fins de comunicação e de marketing? *

Sim

Não

(*) Em caso de não preenchimento haverá tratamento ou comunicação dos dados para os fins indicados.
Os dados pessoais identificados neste Formulário como sendo de fornecimento obrigatório, são necessários para o processo de aquisição e instalação do Kit
TDT Complementar (DHT) destinando-se a ser utilizados pela PT Comunicações, S.A. para efeitos de gestão da venda do referido equipamento e serviços de
assistência técnica associados aquele.
Os dados pessoais disponibilizados no presente Formulário ou fornecidos posteriormente pelo Utilizador, em conformidade com o disposto na legislação
aplicável, serão processados e armazenados informaticamente e destinam-se a ser utilizados pela PTC no âmbito do processo de aquisição e instalação do Kit
TDT Complementar e, ainda, em caso de não oposição do Utilizador, para a comercialização de serviços e ou produtos, e para fins de marketing, incluindo por
meios que permitam a receção de mensagens independentemente da intervenção dos destinatários.
Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao Utilizador o direito de acesso, retificação e atualização dos seus dados pessoais, diretamente ou mediante
pedido, por escrito, bem como o direito de oposição à utilização dos mesmos para fins comerciais, pela PT, devendo para o efeito contactar a entidade
responsável pelo tratamento dos dados pessoais, PT Comunicações, S.A., Rua Andrade Corvo, n.º 6, Lisboa.
A omissão ou inexatidão dos dados pessoais ou demais informações prestadas pelo Utilizador são da sua inteira responsabilidade.
Tomei conhecimento de todas as condições constantes deste formulário, às quais dou o meu acordo.
O Utilizador
Data:

/

/
Assinatura conforme Documento de Identificação Pessoal

2011-10-31

