KLAUZULA INFORMACYJNA
[Akcja „Zakabluj sąsiada”]
W związku z pozyskaniem Pana/i danych osobowych od osoby, która jest naszym abonentem i wskazała Pana/ią
jako zainteresowanego/ą naszymi usługami informujemy, że administratorem Pana/i danych osobowych jest Piotr
Data prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data w Rzeszowie przy ul.
Krzyżanowskiego 28/24, NIP 813-333-18-17 (dalej jako „Administrator).
1. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem pod ww. adresem pocztowym, telefonicznie pod numerem telefonu 501-318-014 lub pod
adresem e-mail: info@d-com.pl.
2. Dane osobowe zostały Administratorowi przekazane przez naszego abonenta, którego tożsamość
przekazaliśmy Panu/i przy naszym pierwszym kontakcie, a który przekazał nam Pana/i zainteresowanie
naszymi usługami. Dane pozyskaliśmy w zakresie niezbędnym do ustalenia Pana/i tożsamości (imię i
nazwisko/firma), adresu, pod którym mielibyśmy wykonać instalację oraz danych kontaktowych tj. numeru
telefonu i/lub adresu e-mail.
3. Dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi są wykorzystywane w celu skontaktowania się z
Panem/ią oraz przygotowania i przesłania Panu/i oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz
wypełnienia dokumentów umownych w razie woli zawarcia umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).
4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie
realizacji zapytania i przygotowania oferty oraz prezentacji usług, a także budowy przyłącza (instalatorzy,
projektanci).
5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przedstawienia Panu/i oferty świadczenia
przez nas usług i umożliwienia Panu/i podjęcia decyzji co do skorzystania z naszych usług, jednak nie dłużej
niż przez okres 3 miesięcy od pozyskania przez nas danych, chyba że dojdzie do zawarcia przez nas umowy.
Wtedy dane będziemy przechowywać przez czas trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
lub zapewnienia przyłączenia do sieci oraz po zakończeniu ich trwania w celu pełnego rozliczenia się stron z
warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń (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/wykonanych usług.
6. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej
wycofania.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej, a Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
profilowane.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przy czym wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może być nieskuteczne jeśli
Administrator danych wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania
danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w razie uznania, że naruszono Państwa prawa.

