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OBSŁUGA KLIENTA

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie 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 osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie:

RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw.

administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych

osobowych.

Operator/Dostawca usług tj. Maxnet Łukasz Hamerski  z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 139/38,

prowadzący działalność gospodarczą,

NIP:5862026276,

REGON: 192877547,

numer telefonu: 58-688-88-88

e-mail: biuro@maxnet.org.pl

informuje, że:

●
jest administratorem Pana/Pani danych osobowych,

●
wyznaczona została osoba kontaktowa w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email 

iod@maxnet.org.pl.
●

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z zamiarem zawarcia i/lub zawarciem przez Pana/Panią umowy o świadczenie usług

telekomunikacyjnych oraz wykonywaniem tej umowy, w tym ewentualnym dochodzeniem na jej podstawie roszczeń, a to w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. "b" i lit. "f

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,

●
dane osobowe są przetwarzane ponadto na potrzeby:

●
procesu windykacji,

●
procesu retencji danych,

●
oceny wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego,

●
w celach statystycznych,

●
profilowania Państwa danych,

●
w celach księgowych

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. "f 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,

●
dostęp do danych będą miały osoby współpracujące z administratorem, którym administrator powierzy wykonanie na rzecz Pana/Pani usług, objętych

umową i na potrzeby realizacji tej umowy oraz jej zawarcia lub modyfikacji, w tym przede wszystkim osoby zawierające umowę, przygotowujące ofertę,

wykonujące instalacje oraz sprawujące obsługę techniczną sieci, z wykorzystaniem której świadczone są usługi,

●
nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy),

jednakże może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG - wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie

prawo,

●
podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji ww. umowy.

●
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z przetwarzaniem danych

●
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w

jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

●
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

●
W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do

otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa Maxnet Łukasz Hamerski.

●
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Potwierdzam otrzymanie niniejszego dokumentu
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