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Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

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. Rodzi to konieczność dokonania zmian w 

treści łączącego nas regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu. Zmiany obejmują 

I. dodanie § 31 pkt 1: 

Operator jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE 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”).  

II. odpowiednie dostosowanie numeracji ustępów w § 31.  

III. nadanie dotychczasowemu § 31 ust. 2 (zmieniony na 3) brzmienia:  

Operator uprawniony jest do przetwarzania danych Abonenta wskazanych w Umowie abonenckiej, zgodnie z postanowieniami 

RODO, w związku z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w zakresie, w którym dotyczy to świadczonych Abonentowi 

Usług, dla celów marketingu bezpośredniego usług własnych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej 

IV.  nadanie dotychczasowemu § 31 ust. 3 (zmieniony na 4) brzmienia: 

 Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści 

swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, a także realizację prawa do sprzeciwu, do ograniczenia 

przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

W przypadku braku akceptacji wskazanych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia łączącej nas umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu. Mając 

na uwadze fakt, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów, wypowiedzenie umowy może się wiązać z koniecznością zwrotu  udzielonych ulg, naliczanych 

na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług. Termin do złożenia wypowiedzenia upływa z dniem 1 czerwca 2018 roku. 

 


