
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO1 informujemy, że  
 

Administratorem danych jest:  
TELNET SP. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Władysława Syrokomli 26/1, 30-102 Kraków,  
identyfikująca się nr KRS 0000186635, REGON 356690010, NIP 6762255842. 

 
 Dla zachowania bezpieczeństwa oraz świadczenia najwyższej jakości usług TELCOM powołał Inspektora 

Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: …………………. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z: 
§ (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy,  

§ (art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie wyrażonej zgody np. w celu odpowiedzi na nadesłaną 
korespondencję lub uzyskania kontaktu telefonicznego lub e-mail. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawarte są w regulaminach dotyczących 
konkretnych usług.  
 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot 
świadczący usługi w zakresie przetwarzania danych kadrowo-finansowych na podstawie odrębnych umów 
powierzenia danych. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.  

 

Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie: 
a) montażu i serwisu - do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane do 

24 miesięcy w ramach praw gwarancyjnych, 
b) korespondencji elektronicznej przez okres 24 miesięcy w ramach praw gwarancyjnych, 
c) dokumentów rozliczeniowych w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

do 6 lat. 

Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych wymienionych w lit. a, b, c, dane z nośników 
elektronicznych będą trwale usuwane, a dokumenty w formie tradycyjnej nieodwracalnie niszczone.  



 
 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia niektórych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
Nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

 
1 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 (RODO) oraz podjętych działań. 
2 w zw. z Ustawą z dnia 18.01.2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. 


