INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. IT Partners Telco Sp. z o.o. ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa (dalej zwany Operatorem) jest
administratorem danych osobowych Abonentów w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych. Operator samodzielnie lub poprzez podmioty przez niego upoważnione przetwarza
dane osobowe Abonenta, związane ze świadczonymi Usługami Telekomunikacyjnymi. Dane te
przetwarzane są w celu zawarcia Umowy, w celach związanych ze sprzedażą produktów
i świadczeniem Usług Telekomunikacyjnych lub w celach związanych z zabezpieczeniem
wykonania Umowy, w tym dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, jak również,
w przypadku gdy przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w celu
marketingu własnych produktów i usług (jeśli Abonent wyrazi zgodę). W zakresie określonym
w przepisach prawa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane uprawnionym
osobom, organom lub sądom. Abonentowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go
danych osobowych i ich poprawiania. Wszelka korespondencja dotycząca przetwarzania danych
osobowych powinna być kierowana na adres Operatora.
2. Abonent ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Operatora oraz do ich
poprawiania.
3. Operator, świadcząc Usługi Telekomunikacyjne, przestrzega tajemnicy telekomunikacyjnej
w zakresie informacji przekazywanych w Sieci, w szczególności danych osobowych dotyczących
Abonenta oraz Danych Transmisyjnych. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji
objętych tajemnicą telekomunikacyjną nastąpi za zgodą Abonenta, którego dane dotyczą lub jest
wymagane na podstawie przepisów prawa.
4. Dane Transmisyjne oraz inne dane dotyczące Abonenta przetwarzane są przez Operatora lub
podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa przez Operatora w celach związanych ze
świadczeniem Usług Telekomunikacyjnych, zapewnienia realizacji przez uprawnione organy zadań
i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego, dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy oraz realizacji obowiązków
wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przez Operatora. Operator przetwarza
wskazane dane przez okres niezbędny do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, naliczania
opłat, dochodzenia roszczeń oraz zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z przepisów prawa
lub przez okres uzgodniony z Abonentem. Zakres przetwarzania Danych Transmisyjnych i innych
danych dotyczących Abonenta uzależniony jest od rodzaju Usług Telekomunikacyjnych
świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta oraz od aktywności telekomunikacyjnej
Abonenta. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania Danych Transmisyjnych
i innych danych jego dotyczących poprzez określenie rodzaju Usług Telekomunikacyjnych, które
mają być świadczone na jego rzecz oraz poprzez udzielenie (wycofanie) zgody na przetwarzanie
tych danych w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody Abonenta.

