POROZUMIENIE
zawarte w dniu (!) .................................... w Krakowie pomiędzy:
Fiberlink Sp. z o.o., ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP:
9442245890, REGON: 123048632, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000498900, kapitał zakładowy
1.640.000,00 zł - zwaną dalej Operatorem
oraz
Panem/Panią: (!)
....................................................................................................... zamiesz
kałym/ą
w (!) …………………………………...…………………….. przy ul (!)
.....................................................................................,
nr. Telefonu (!) ................................................................. – zwanym/ą dalej
Właścicielem.
§1
Właściciel wyraża zgodę na przeprowadzenie przez nieruchomość działkę
o
numerze
ewidencyjnym
(!)
...............................................
w
miejscowości
(!)
............................................... kabli telekomunikacyjnych wraz z
przyłączami oraz urządzeniami niezbędnymi do ich eksploatacji, drogą
napowietrzną lub ziemną z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz
na wykonywanie przez Operatora robót związanych z budową,
modernizacją, eksploatacją i konserwacją, naprawą i remontami
zainstalowanych kabli i urządzeń w celu umożliwienia świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez Operatora.

§2
Właściciel oświadcza, że zapoznał się z zamierzeniem inwestycyjnym i
nie wnosi do niego zastrzeżeń.
§3
Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony, trwający jednak nie
dłużej niż czas eksploatacji urządzeń.
§4
Operator zobowiązuje się każdorazowo do uporządkowania terenu po
zakończeniu robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.
§5
Właściciel oświadcza, że nie będzie dochodził od Operatora w chwili
obecnej i w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu zawarcia niniejszego
porozumienia, w tym przeprowadzenia na nieruchomości kabli i urządzeń
oraz wykonywania przez Operatora robót, określonych w § 1
porozumienia.
§6
Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swojej
ważności zachowania formy pisemnej.
§7
W
sprawach
nieuregulowanych
postanowieniami
niniejszego
porozumienia będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Spory wynikające ze stosunku objętego niniejszym porozumieniem,
Strony podają pod rozstrzygniecie Sądu właściwego wg. położenia
nieruchomości.
§9
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla Stron, odczytano i podpisano.

Właściciel

Przedstawiciel Operatora

(!)

…………………………………......................

…………………………………......
.
Imię i nazwisko

........
Imię i nazwisko przedstawiciela Operatora
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH
OSOBOWYCH PRZEZ FIBERLINK
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), dalej RODO,
Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
dalej także - Fiberlink, informuje, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fiberlink spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
z
siedzibą
w Krakowie przy 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. 12 444 5000, e-mail: biuro@fiberlink.pl.
Z inspektorem ochrony danych osobowych Fiberlink można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania
porozumienia,
realizacji
obowiązków
wynikających
z
porozumienia,
w
szczególności
przeprowadzenia
kabli
telekomunikacyjnych i urządzeń przez nieruchomość oraz wykonywania
robót z tym związanych, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania porozumienia.
Powyższe oznacza, że Fiberlink przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a) w związku z koniecznością wykonania porozumienia (np. w zakresie
zapewnienia
poprawnego
przeprowadzenia
kabli
i urządzeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
b) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń)
[na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
c) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
stronę trzecią (np. w celu marketingu bezpośredniego informowania o własnych usługach, zmianach w zakresie i sposobie
ich świadczenia) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
3.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
realizacji wyżej wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem porozumienia; ich
nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartego porozumienia
i związanych z nim obowiązków.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. podmioty
świadczący na rzecz Fiberlink obsługę informatyczną, firmy przewozowe
zajmujące się dostawą towaru i wykonaniem oraz obsługą techniczną
przyłącza kabli telekomunikacyjnych i urządzeń, firmy zajmujące się
realizacją usług związanych z marketingiem bezpośrednim za
pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych sms. Takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem
danych.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania
porozumienia oraz do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych
osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie
danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres mailowy: rodo@fiberlink.pl
7.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub
organizacji międzynarodowej.
8.
W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych
osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - w Polsce – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9.
Pani/Pana
dane
mogą
być
przetwarzane
w
sposób
zautomatyzowany. Pani//Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w formie profilowania. Nie będzie Pani/Pan podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią informacji w zakresie
przetwarzania moich danych osobowych i jest ona dla mnie
zrozumiała i czytelna.

(!) ……………………………...
(!) ...……………………... ….
Miejsce, data
Podpis
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