OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY
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Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny przed zawarciem Umowy abonenckiej zostałam/em poinformowana/ny, że CONECT (Dostawca usług,
Administrator) z siedzibą w Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko w celu zawarcia Umowy, jej wykonania oraz świadczenia Usług
telekomunikacyjnych pozyskuje i przetwarza dane osobowe w podanym niżej zakresie:






dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa, nr telefonów, fax, adresy e-mail, data urodzenia, login, IP, PESEL,
numery paszportów, numer dowodu tożsamości lub nr innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres, NIP,
REGON, KRS);
dane adresowe (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania);
dane transmisyjne (numery kont bankowych);
historia komunikacji i obsługi;
historia logowania.

W związku z powyższym: Wyrażam zgodę na to, że moje dane osobowe w/w zakresie będą przetwarzane przez CONECT
w celu zawarcia i dalej wykonania postanowień zawartej ze mną Umowy abonenckiej oraz do świadczenia Usług
telekomunikacyjnych. (Dane te mogą być przekazywane uprawnionym organom jak również w razie takiej konieczności
podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności z tytułu nieopłaconych faktur za Usługi świadczone przez CONECT)
oraz
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w/w zakresie, w celach marketingu Usług lub produktów
własnych CONECT oraz w celu profilowania.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego Usług telekomunikacyjnych CONECT, tzw.
Zgoda marketingowa.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail
podany do Umowy. Zgoda jest niezależna od trwania Umowy.
Pouczenie:
1. Dostawca usług – CONECT Marcin Barszcz jest Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), na zasadach opisanych w w/w
rozporządzeniu oraz w dokumencie regulującym sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, przez CONECT Marcin
Barszcz, dostępnym na stronie www.conect.net.pl w zakładce „O Nas/RODO”.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę usług oraz podmioty z nim współpracujące w celu: zawarcia i wykonania Umowy
abonenckiej oraz marketingu bezpośredniego. Dane te mogą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zamawiający może wyrazić Dostawcy usług ustnie i następnie potwierdzić ją w sposób
pisemny. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma charakter jednoznaczny, konkretny, odrębny oraz uprzedni w stosunku do
rozpoczęcia przetwarzania danych.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – w razie potrzeby
instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami
i ich pełnomocnikom.
4. Dostawca usług zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, tzn. umożliwia Abonentowi: dostęp do jego
własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych
bezpodstawnie, realizacja prawa do bycia zapomnianym); ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie
danych – stosownie do złożonego wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych; wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym czasie.
5. Dostawca usług zapewnia realizację prawa sprzeciwu i wycofania zgody wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub interesu publicznego.
6. Pomimo wycofania zgody, Dostawca usług będzie miał prawo dysponować danymi Abonenta do celów obsługi Abonenta wynikających
z zawartej Umowy abonenckiej i świadczenia mu na tej podstawie Usług telekomunikacyjnych oraz dla potrzeb kontrolno-windykacyjnych
w tym archiwistycznych.
Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, a jej nie udzielenie lub późniejsze wycofanie nie ma wpływu na zawarcie Umowy i wykonanie
zobowiązań z niej wynikających. Formularz wycofania zgody znajduje się na stronie www.conect.net.pl .

Potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Data i podpis Klienta lub jego przedstawiciela
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CONECT Obsługa Klienta:
Oferta i sprzedaż usług
tel. 531 517 705

Faktury i płatności

tel. 515 070 181

Serwis i pomoc techniczna

E-mail

bok@conect.net.pl

tel. 724 918 886

BOK Włoszczowa
ul. Sienkiewicza 30
29-100 Włoszczowa

BOK Pilczyca
Pilczyca 3
29-120 Kluczewsko
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