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КАРТКА КОРИСТУВАЧА

Номер особового рахунку:
Телефони пiдтримки корисryвачiв: +38 (04594) 6-64-27; +38 (096) 780-45-07

+38 (050) 4З2-20-22

Адреса м. Бровари, вул. Грушевського 9/1

Lаит: www.ektatv.com.ua

особистий кабiнет https://stat.e ktatv,com. ua:9 443 l
Пароль для досryпу до особистого кабiнеry

Адреса надання послуги

Умови надання послуг викладенi на саЙтi у виглядi Публiчного Р,оговору (оферти) про надання
телекомунiкацiйних послуг (досryп до lHTepHery та кабельного телебачення). Свiдоцтвом повного Й

беззастережного акцепry (прийнятгя) умов даного flоговору € подальше використання й оплата
Послуг Провайдера.

ФункцiТдосryпнi на сайтi особисгого кабiнеry:
-перегляд балансу;
-iнформацiя про обраний тарифний план i послуги;
-оплата за послуги;
-а кти вува н ня тимчасового кредиry;

*перелiк Bcix досryпних способiв оплати на саЙтi www.ektatv.com.ua у роздiлi оплата.
** Щоб уникнути вiдключення за борr, рекоменду€мо сплачувати за послуги, що будрь наданi у
насryпному мiсяцi, не пiзнiше 28-го числа поточного мiсяця.

Якщо ви сплачу€те через банкiвську установу шляхом внесення готiвкових коштiв за отриманою
квита н цiею, то час надходження коштiв може ся гати 5-ти ба н кiвських днiв. В та кому випадку

рекомендовано сплачувати заздалегiдь, або скористатися iншим способом оплати.

Повiдомляемо, u"lo наданi Вами вiдомостi включенi до бази персональних даних ТОВ кЕКТА-

Бровари>l, з метою ведення та облiку бази персональних даних абонентiв. У зв'язку з укладенням
публiчного договору Ви надаете свою згоду на обробку будь-яких персональних даних, якi стали
та/або стануrь вiдомими в процесi укладання публiчного договору таlабо в процесi надання послуг

на умовах публiчного договору та разом з тим Ви:

1. Надаете право використовувати своТ пеРсональнi данi та погоджу€ться з тим, що цю iнформацiю
та iншу iнформацiю, необхiдну для якiсного обслуговування, .може бри передано без окремого
письмового повiдdилення про факт передачi TpeTiM особам для:
-ведення облiку;
-здiйснення розсилання paxyHKiB, sms-повiдомлень, пропозицiй, рекламних матерiалiв, тощо;
-телефонного опитування; 

J

-надання технiчних послугабодосryпудо мережi lнтернеттретiми особами,за!ученими ТО-В кЕКТА-

Бровари>;
2.Погоджуетесь з тим, що Вашi персональнi данi можрь оброблятися HaBiTb пiсля розiрвання

договору.3нищення персональних даних, проводиться тiльки за письмовою 3аявоЮ.

включа€, але не обмежуеться, збиранням, ре€страцiею, накопиченням, зберiганням,
змiною, поновленням, використанням i поширенням (включаючи передачу),

м, знищенням персональних дани яються, будь-якою особою, з метою

z Ю, В.р
зи персональних даних.
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