
Oświadczenie informacyjne Internet Union S.A.
w związku z RODO

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Internet Union S.A. z/s we Wrocławiu
przy ul. Złotnickiej 28, REGON: 021547015, NIP: 8943024998, Numer KRS: 0000388937;
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Dobosz.
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO
i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w przypadku ich zastosowania,
w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeniem
roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz w związku z wypełnianiem
prawnie usprawiedliwionych celów Internet Union S.A., w tym sprzedaży i marketingu
bezpośredniego, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym, na podstawie zgody wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez
Państwa zgody.
4. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych
powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy
w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą nam niezbędne
do realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub ewentualnego ustalenia
lub dochodzenia roszczeń.
5. Administrator będzie przechowywać  dane przez czas trwania umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym
sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom prawidłowo
upoważnionym zobowiązanym do zachowania tajemnicy – tylko w celu wykonywania
Państwa umowy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy
ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.�7. Zgodnie z RODO, 
przysługuje Państwu prawo do:
a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)     sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)      żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d)     przenoszenia danych, 
e)     wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f)       prawo do wniesienia sprzeciwu,
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy jest
niezbędne, co oznacza, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
9. Informuję, że Administrator nie podejmuje czynności pro�lowania./Państwa dane osobowe
mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania.
Przy czym pro�lowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu usług
lub produktów najlepiej dopasowanych, aczkolwiek decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
10. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), przy czym
wskazujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.


