
                 KARTA REJESTRACYJNA  
                            (osoba fizyczna)    

e-mail: bok@wrodzinie.com.pl 
 

 
Aero 2 Sp. z o.o., operator oferty wRodzinie, z siedzibą w 04-028 Warszawa; al. Stanów Zjednoczonych 61A;  

NIP 701-01-23-529; REGON 141266349; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego KRS: 0000305767; Kapitał zakładowy: 91 958 700,00 PLN;  

numer rejestrowy w rejestrze BDO 000334261 

 

Numer  (wypełnia przedstawiciel Aero 2 Sp. z o.o.)  ...... /...................................... / ...................................... 

Dane numeru telefonu i Karty SIM: 

Numer telefonu (MSISDN):__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Numer seryjny Karty SIM (ICCID):__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
Dane Użytkownika wRodzinie: 

PESEL1:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Imię:__ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __Drugie imię*:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nazwisko:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
 
 
 
 

Oświadczenia Użytkownika wRodzinie: 
 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia „Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez  
Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników wRodzinie”,  Cennika i regulaminu Oferty promocyjnej (o ile Użytkownik wRodzinie skorzystał 
z Oferty promocyjnej). Oświadczam ponadto, że  zapoznałem/am się z informacją o zasadach przetwarzania moich danych 
osobowych dostępną na https://wrodzinie.com.pl/daneosobowe.    

 

 
 
 
 
 

 
Przyjęto dnia: __ __ __ __- __ __ - __ __ o godzinie __ __ : __ __ 

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 
+48 720 00 7777 z telefonu innego operatora (opłata według stawek tego operatora) 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 W przypadku gdy Użytkownik nie posiada numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, 

który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu. 

 Przedstawiciel Aero 2 Sp. z o.o. 
(Podpisanie Karty Rejestracyjnej potwierdza zgodność danych 

osobowych Użytkownika wRodzinie 
z przedstawionym dokumentem tożsamości oraz prawidłowość  

numeru telefonu i Karty SIM): 

Użytkownik wRodzinie 
(Podpisanie Karty Rejestracyjnej potwierdza prawidłowość podanych powyżej 

danych oraz złożonych oświadczeń): 

Podpis: 

 

 

 

Pieczątka: 

  


