
OŚWIADCZENIA ORAZ WNIOSKI ABONENTA - ZAŁĄCZNIK DO 
UMOWY NR …..........................................................

Otrzymanie i zapoznanie się ze wzorcami jest konieczne przed 
zawarciem Umowy.  Podanie danych osobowych warunkuje możliwość 
zawarcia i realizacji Umowy.

1. Abonent oświadcza, iż przed zawarciem Umowy [ ] otrzymał (i zapoznał 
się oraz zaakceptował) / [ ] nie otrzymał wzorzec: 
[ ] Umowy,
[ ] Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych,
[ ] Cennika usług Telewizji,
[ ] Regulaminu Promocji,

    [ ] Instrukcji postępowania ze sprzętem w razie wyładowań 
atmosferycznych, dotyczących usług świadczonych przez Dostawcę usług
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.  Abonent   [_]  wyraża /  [_]   nie  wyraża zgodę/zgody na przetwarzanie
danych transmisyjnych w postaci danych o sposobie korzystania z usług
telekomunikacyjnych,  w  szczególności  z  dostępu  do  Internetu  (czas
trwania  sesji  internetowych,  ilość  transferowanych  danych,  adres
odwiedzanych  stron  internetowych)  w  celach  prezentacji  produktów  i
usług świadczonych przez Dostawcę usług, przez czas trwania Umowy, a
następnie  nie  dłużej  niż  do  czasu  upływu  terminu,  w  którym przepisy
prawa  nakazują  przechowywać  dane  transmisyjne  lub  do  czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

3. Abonent  [_]  wyraża  /  [_] nie  wyraża  zgodę/zgody  na  używanie  przez
Dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest
użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego Dostawcy usług.

4.  Abonent [_] wyraża / [_] nie wyraża zgodę/zgody na przesyłanie przez
Dostawcę  usług  informacji  środkami  komunikacji  elektronicznej,  tj.  na
podany przez Abonenta adres poczty e-mail.

5. Abonent  [_]  wyraża /  [_] nie wyraża zgodę/zgody na przesyłanie przez
Dostawcę  usług  informacji  środkami  komunikacji  elektronicznej,  tj.  na
podany przez Abonenta numer telefonu (w formie połączeń głosowych,
jak i wiadomości SMS lub MMS).

6. Zgodnie z treścią art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne Abonent  oświadcza,  że  [_]  wyraża /  [_] nie  wyraża
zgodę/zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych w zakresie  numeru
NIP,  numeru  konta  bankowego,  oraz  numeru/ów  telefonu/ów
kontaktowych w celach realizacji Umowy a ponadto, w celu wykonania
ciążących na Dostawcy usług obowiązków prawnych.

7. Administratorem danych osobowych Abonenta jest Fiberlink sp. z o.o. z



siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Tadeusza  Ważewskiego  17,  30-499  Kraków,
NIP:  9442245890,  REGON:  123048632,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez
Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa-Śródmieścia  w  Krakowie  XI  Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000498900,  kapitał  zakładowy  w  wysokości  1 640 000  zł,  tel.  +48
12 444 5000, e-mail: biuro@fiberlink.pl (Dostawca usług).

8. Abonent oświadcza, że [ ] został / [  ] nie został poinformowany, zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), iż jego dane osobowe, a także dane 
transmisyjne tj. dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w 
sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi 
telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, wskazujące położenie 
geograficzne urządzenia końcowego Abonenta będą przetwarzane przez 
Fiberlink sp. z o.o w jego siedzibie w Krakowie, ul. Tadeusza Ważewskiego 
17, 30-499 Kraków, w celu realizacji Umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, do której załączane jest niniejsze oświadczenie oraz w 
celu wykonania ciążących na Dostawcy usług obowiązków prawnych (np. w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnej), a to w oparciu o 
art. 6 ust. 1 lit. „b” i lit. „f” Rozporządzenia  i w tym zakresie Dostawca usług 
będzie administratorem danych. 

9. Z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  Dostawcy  usług  można
skontaktować  się  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  -  e-mail:
rodo@fiberlink.pl.

10. Dostęp  do  danych  osobowych  Abonenta  będą  miały  osoby
współpracujące z administratorem danych, którym administrator powierzy
wykonanie  na  rzecz  Abonenta  usług,  objętych  Umową  i  na  potrzeby
realizacji  tej  Umowy  oraz  jej  zawarcia  lub  modyfikacji,  w  tym  przede
wszystkim osoby zawierające Umowę, przygotowujące ofertę, wykonujące
instalacje  oraz  sprawujące  obsługę  techniczną  sieci  z  wykorzystaniem
której świadczone są usługi.

11. Dostęp do danych osobowych Abonenta mogą mieć również podmioty
świadczące  na  rzecz  administratora  danych  obsługę  prawną  czy
podatkową, podmioty świadczące na rzecz administratora danych obsługę
informatyczną,  firmy  kurierskie  i  operatorzy  pocztowi,  ubezpieczyciele,
instytucje  płatnicze,  przedsiębiorcy  telekomunikacyjnymi,  z  którymi
administrator danych zawarł umowy o współpracy i  udostępnianiu sieci,
podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi telewizyjne
lub usługi stacjonarnej telefonii  cyfrowej. W zakresie dozwolonym przez
obowiązujące  przepisy  prawa  administrator  danych  może  udostępniać
dane  Abonenta  biurom  informacji  gospodarczej,  w  tym  w  celu  oceny



wiarygodności  płatniczej  przed  zawarciem  umowy  oraz  w  przypadku
zalegania przez Abonenta z płatnościami na rzecz Dostawcy usług.

12. Dane  osobowe  Abonenta  będą  przechowywane  przez  czas  trwania
Umowy,  a  następnie  nie  dłużej  niż  do  czasu  przedawnienia  roszczeń
wynikających z Umowy oraz upływu terminu,  w którym przepisy prawa
nakazują przechowywać dane (np. podatkowe).

13. Abonent posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

14. Abonent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Abonent uzna, iż przetwarzanie
danych  osobowych  Jego  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

15. Dane osobowe Abonenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego
(poza  obszar  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego)  lub  organizacji
międzynarodowej.

16. Podanie  przez  Abonenta  danych  osobowych  jest  warunkiem zawarcia
Umowy.  Podanie  danych osobowych ma charakter  dobrowolny,  jednak
jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

17. Dane  osobowe  Abonentów  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany. Dane osobowe Abonentów nie będą przetwarzanie w
sposób  zautomatyzowany  w  formie  profilowania.  Abonenci  nie  będą
podlegać  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji.  Dane  osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

18. Wnoszę  o  dostarczanie  mi  każdej  proponowanej  zmiany  warunków
Umowy,  w  tym  określonych  w  Regulaminie  świadczenia  usług
telekomunikacyjnych, a także o każdej proponowanej zmianie w Cenniku
usług  Telewizji,  oraz  informacji  związanych  z  wykonaniem Umowy  [ ]
drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej /
[ ]  za  pośrednictwem  EBOK,  chyba  że  przepisy  powszechnie
obowiązującego  prawa  przewidują  wyłącznie  zawiadomienia  poprzez
publiczne  ogłoszenie,  oraz  iż  [ ]  zostałem  /  [   ]  nie  zostałem
poinformowany o  możliwości  wniesienia  sprzeciwu co do dalszego ich
otrzymywania w powyższy sposób.

19. Abonent [ ] wyraża / [_] nie wyraża zgodę/zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych  dotyczących  usług,  których  dotyczy  Umowa  drogą
elektroniczną  [ ]  na  podany  przy  zawieraniu  Umowy  adres  poczty
elektronicznej / [ ]  za pośrednictwem EBOK, oraz iż [ ]  został  /  [_] nie



został poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego
ich otrzymywania w powyższy sposób.

20. Abonent  [ ]  wyraża  /  [_]  nie  wyraża  zgodę/zgody  na  potwierdzanie
przyjęcia składanych reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje
przez Dostawcę usług:  drogą elektroniczną na wskazany adres poczty
elektronicznej Abonenta, za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsług
Klienta (EBOK).

21. Oświadczam,  iż  [ ]  zostałem /  [_]  nie  zostałem poinstruowany  przez
Przedstawiciela  Dostawcy  usług  o  sposobach  postępowania  z
udostępnionym mi przez Dostawcę usług Sprzętem w razie wylądowań
atmosferycznych,  a  w  szczególności,  w  związku  z  treścią  Regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych (§ 7) [ ] zostałem poinformowany
o obowiązku odłączenia Urządzeń i Sprzętu od zasilania energetycznego
podczas  wyładowań  atmosferycznych  oraz  o  konsekwencjach
niedopełnienia tego obowiązku, w tym ewentualnej konieczności zwrotu
kosztów naprawy lub wartości uszkodzonego Sprzętu.

(!) …………………………………………………………
               Data i czytelny podpis Abonenta


