
 

 

Szanowni Paostwo 

Od 25 maja 2018 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek stosowania przepisów 

Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym czuję 

się zobowiązany do poinformowania Paostwa w jaki sposób BIEL.NET Dariusz Bielak chroni i 

przetwarza dane osobowe oraz jakie w związku z tym przysługują Paostwu uprawnienia. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH 

Administratorem Paostwa danych osobowych jest BIEL.NET Dariusz Bielak z siedzibą w 17 – 100 

Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 1a/12, tel. 663 482 244 , bielnet@poczta.onet.eu. 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeostwo przekazanych danych osobowych oraz 

przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJĘ PAOSTWA DANE OSOBOWE 

Paostwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystuję w 

następujących celach: 

 Zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług 

telekomunikacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO – „wykonanie umowy”); 

 Wykonania ciążących na mnie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania 

faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i 

formie przewidzianej przepisami czy zapewniania bezpieczeostwa sieci zgodnie z przepisami 

Prawa telekomunikacyjnego; 

 Dochodzenia roszczeo wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO –   

prawnie uzasadniony interes); 

 Marketingu bezpośredniego usług własnych  w trakcie trwania umowy ( prawnie uzasadniony 

interes); 

JAK DŁUGO BĘDĘ WYKORZYSTYWAD DANE 

Paostwa dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywad będę przez czas 

obowiązywania umowy zawartej z Paostwem, a także po jej zakooczeniu w celach: 

 Dochodzenia roszczeo w związku z wykonywaniem umowy, 

 Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych, 

 Zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

 Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakooczenia wykonania umowy, 

 Do momentu wycofania zgody. 
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KOMU PRZEKAZUJĘ PAOSTWA DANE 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa mogę udostępnid Paostwa dane : 

 Podmiotom trzecim w celach związanych ze  świadczeniem naszych usług, np. biurom 

rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalnośd pocztową; 

 W przypadku gdy zamówią Paostwo za naszym pośrednictwem usługę telewizji 

światłowodowej EVIO dane o tym, czy są Paostwo stroną umowy z BIEL.NET Dariusz Bielak 

uprawniającej do korzystania z usług EVIO, o rodzaju świadczonej Paostwu usługi telewizyjnej 

oraz używanego dekodera przekażę do EVIO Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 

Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywad danych do paostw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 

PRZYSŁUGUJĄCE PAOSTWU PRAWA 

Mogą Paostwo złożyd do Administratora Danych Osobowych wniosek o: 

 Dostęp do danych (informację o przetwarzanych  danych osobowych oraz kopię tych 

danych); 

 Sprostowanie danych, jeśli są one nieprawidłowe; 

 Przeniesienie danych udostępnionych nam przez osobę, której dane dotyczą w powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. XML, JSON, CSV), np. 

gdyby chcieli Paostwo udostępnid je innemu dostawcy usług; 

 Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; 

 Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania paostwa danych, jeśli podstawą prawną 

wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. 

 Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Paostwo, że 

przetwarzanie Paostwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

DANE OSOBOWE 

Do zawarcia umowy zobligowani są Paostwo do podania danych zawartych w formularzu umowy , tj. 

: Imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamośd, 

adres korespondencyjny, adres świadczenia usługi, opcjonalnie nr telefonu i adres e-mail. 

Przetwarzanie danych zgodne z Prawem telekomunikacyjnym. 

Podanie danych osobowych  przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Jednak jeśli ich 

Paostwo nie podadzą zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie będzie możliwe. 

 

CZY PRZETWARZAM PAOSTWA DANE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W 

SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAOSTWA PRAWA 

Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie 

profilowania, polegającego na wykorzystaniu  danych osobowych do oceny niektórych czynników 

osobowych osoby fizycznej, np. osobistych preferencji, zdrowia, zainteresowao). 

 



 

 

 


