Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO)
informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: TELBESKID Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
pod adresem ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025724, NIP:
7381022521, REGON: 490551973, tel. 18 5470707, e-mail bok@telbeskid.com.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest nim Pan Jacek Żelasko, możesz się z nim
skontaktować pod adresem email rodo@sprawdzdane.pl
3. Twoje dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w
następujących celach:
1) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych
usług zgodnie z zawartą umową - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,
2) wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i
przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw.
uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi) - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c”
RODO,
3) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - podstawa przetwarzania: art. 6 ust.
1 lit. „f” RODO,
4) marketingu usług świadczonych przez Administratora danych - podstawa przetwarzania: art. 6
ust. 1 lit. „f” RODO.
4. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli
poprawności przetwarzania Twoich danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Twoje dane mogą
być przekazane następującym podmiotom: firmą uczestniczących we wsparciu technicznym
Administratora, firmą uczestniczących w procesie reklamacyjnym, oraz do biura rachunkowego. Ponadto,
Administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów
i instytucji.
5. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
6. Twoje dane będą przechowywane:
1) przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu
trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu
upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w
zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych,
tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu
świadczonych na Twoją rzecz usług;
2) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do
momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą. jednak w przypadku braku
zgody lub jej cofnięcia nie będziemy mogli informować Ciebie o promocjach oraz specjalnych
ofertach jakie dla Ciebie przygotowaliśmy. W pozostałych przypadkach podanie przez Ciebie
danych osobowych jest dobrowolne.
7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu
do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

1) wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi
danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych
do takich celów;
2) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które
odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi
danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych
do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów,
praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Ciebie
danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych
jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2 oraz
art. 60b ust. 1). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy wiąże się z obowiązkiem Administratora
danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) potwierdzenia tożsamości abonenta oraz z możliwością
wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy. Dodatkowo
możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje
brak możliwości kontaktu z Tobą (np. numer telefonu), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.
Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne.
10. Dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą
starannością. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem
ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych zostały
naruszone przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
11. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w
tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to
zgodę.
12. W przypadku korzystania z usług telefonicznych i wyrażenia przez Ciebie zgody, informacje o numerze
będą dostępne w książkach telefonicznych lub spisach numerów telefonicznych, co ma za zadanie
umożliwienie sprawnego wyszukania numerów telefonów. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody numer może
być udostępniany innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub
świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych, mającym siedzibę w państwach należących
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazany będzie wyłącznie numer telefonu, nazwa
miejscowości oraz ulica w miejscu zamieszkania oraz Twoje imię i nazwisko.

