Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO
wraz z informacją o zmianie warunków Umowy i Regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych
i ustaleniu progu kwotowego dla połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie
Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się wejściem w życie 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 – zwanego dalej RODO, przekazujemy Państwu następujące informacje
dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

[Administrator] Administratorem danych osobowych jest Stanisław Grzesik prowadzący działalność
gospodarczą po nazwą STANSAT, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 127a.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej Operator), z którym kontakt możliwy jest pod
adresem e-mail: biuro@stansat.pl.
[Cel przetwarzania danych osobowych] Dane osobowe Abonenta przetwarzane są dla potrzeb
wykonania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, to jest ukształtowania jej treści, zmian lub
rozwiązania, oraz realizacji, w tym wykonania obowiązku transmisji danych, rozliczenia świadczonych
Usług i windykacji należności.
[Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy Prawo
telekomunikacyjne Operator uprawniony jest do przetwarzania bez zgody Abonenta (to jest zbierania,
utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania i udostępniania): (1) imienia, nazwiska, (2)
imion rodziców, (3) miejsca i daty urodzenia, (4) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały, adresu
korespondencyjnego jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, (5) numeru ewidencyjnego
PESEL, (6) nazwy, serii i numeru dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest
obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty
pobytu, (7) danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania
wobec Operatora wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Inne dane
Abonenta odbierane przy zawieraniu Umowy (takie jak adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku
bankowego) przetwarzane są za zgodą Abonenta.
[Dobrowolność przekazania danych] Dane osobowe przekazywane są przez Abonenta dobrowolnie,
jednak brak przekazania danych osobowych wymienionych w ust. 3 powyżej może skutkować brakiem
możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych.
[Dostęp do danych osobowych] Abonent ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do swoich
danych osobowych i ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe.
[Prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)] Abonent ma prawo żądania
od Operatora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeśli: (1) nie są już niezbędne do
wykonania Umowy, (2) Abonent cofnął zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania, (3) Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (4) przetwarzanie danych osobowych Abonenta było
niezgodne z prawem.
[Prawo sprzeciwu] W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym
interesie Operatora i nie ma innej podstawy przetwarzania, Abonent ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących go danych osobowych. Operatorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
[Prawo ograniczenia przetwarzania danych] Abonent może żądać ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych gdy: (1) Abonent kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający Operatorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (2) przetwarzanie jest niezgodne z
prawem a Abonent sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
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wykorzystywania, (3) Operator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Abonentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (4) Abonent wniósł sprzeciw
wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Operatora
są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
[Prawo przenoszenia danych] Abonent ma prawo otrzymać w ustrukturalizowanym, powszechnie
używanym formacie dane osobowe jej dotyczące, które przekazał Operatorowi i ma prawo przesłać te
dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Operatora. Abonent ma także prawo żądać, by
Operator przesłał te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to techniczne możliwe.
[Okres przechowywania danych] Dane Abonenta przechowywane będą przez cały okres trwania
Umowy, a po jej zakończeniu (1) w okresie dochodzenia roszczeń, (2) wykonywania obowiązków
przewidzianych w obowiązujących przepisach (w tym obowiązku retencji danych i obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych) lub (3) na podstawie zgody Abonenta.
[Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych] W przypadku gdy dane Abonenta przetwarzane są na
podstawie udzielonej przez niego zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, Abonent może
w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.
[Prawo do wniesienia skargi] Abonent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące
przepisy prawa.
[Przetwarzanie danych transmisyjnych] Na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy Prawo
telekomunikacyjne dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz
naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne i ich windykacji Operator przetwarzać będzie dane
transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia
połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń
końcowych wywołującego i wywoływanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie
połączenia. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w
okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania obowiązków spoczywających na Operatorze z mocy
prawa. Dane transmisyjne mogą też być przetwarzane na podstawie udzielonych przez Abonenta zgód
na ich przetwarzanie, do celów określonych w oświadczeniu o udzieleniu zgody.
[Przetwarzanie danych o lokalizacji] Operator przetwarza dane o lokalizacji w zakresie miejsca
zakończenia sieci.
[Przekazywanie danych Abonenta] Dane Abonenta mogą być przekazywane podmiotom
współpracującym z Operatorem przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym Orange Polska S.A.
dla celów publikacji spisu abonentów i świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych, a także
świadczącym na zlecenie Operatora usługi serwisowe, prowadzącym obsługę informatyczną i
świadczącym usługi windykacyjne.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji]
Operator nie poddaje danych Abonenta
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Niezależnie od powyższej informacji uprzejmie informujemy o zmianach wprowadzanych do Umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Zmiany wnikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów Umowy i Regulaminu do
zmienionych przepisów prawa.
I.

Zmiany w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

1)

W § 2 Umowy dodany zostaje zapis: Abonent określa próg kwotowy 0 zł / 35 zł / 100 zł / 200 zł
po przekroczeniu którego Operator będzie obowiązany do poinformowania o jego
przekroczeniu Abonenta oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery
usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. W razie niewybrania
przez Abonenta żadnego progu progiem domyślnym jest 35 zł.
Zmiana wynika z nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne

2)

W § 8 Umowy zostaje dodany zapis ust. 6 i 7 o brzmieniu:
7. Zmiana warunków Umowy (w tym Regulaminu i Cennika) przez Operatora możliwa jest
jedynie z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:

a)

zmiany przepisów prawa lub wydania decyzji Prezesa UKE bądź innego organu
państwowego, wymagającej dostosowania Umowy do zmienionych przepisów lub
nakazów wynikających z decyzji;
b) konieczności usunięcia klauzul niedozwolonych;
c) niezależnych od Operatora działań lub zaniechań podmiotów, od których nabywa usługi
na potrzeby dostarczania ich Abonentowi, w tym nadawców programów telewizyjnych, w
szczególności polegających na zaprzestaniu przez nich prowadzenia działalności
gospodarczej, zaprzestaniu nadawania programu, rozwiązaniu umowy z Operatorem.
8. W przypadku Umów zawartych na czas nieoznaczony Operator może dokonać zmiany
warunków Umowy poprzez podwyżkę Opłaty abonamentowej, nie częściej jednak niż jeden
raz do roku i o kwotę nie wyższą niż 20,00 zł.
Zmiana wprowadzana jest w związku z prezentowanym w orzecznictwie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Komsumentów stanowiskiem, iż Umowa powinna przewidywać konkretne
przypadki, w których możliwa jest jednostronna zmiana warunków Umowy przez dostawcę
usług.
3)

a)
b)

a)

b)

II.

W § 9 Umowy dodany zostaje ust. 6 dotyczący parametrów jakości usługi Internetu:
W ramach niniejszej Umowy Operator zapewnia następującą jakość usługi Internet:
Dla pakietu …Minimalna1 ...Maksymalna2 … Zwykle dostępna3...
1
minimalna prędkość jest to najniższa gwarantowana przez Dostawcę Usług prędkość;
2

maksymalna prędkość jest to najwyższa prędkość, jaka może być rzeczywiście osiągnięta
przez Abonenta co najmniej pewien czas w trakcie korzystania z Usługi – nie rzadziej niż raz na
dobę, w sprzyjających okolicznościach, w szczególności w chwilach, gdy ruch od innych
użytkowników jest niewielki;
c) 3zwykle dostępna prędkość jest to prędkość najczęściej dostępna dla Abonenta, w
przeważającym czasie świadczenia Usługi (osiągana przez 80% doby).
Prędkość, a także inne parametry usługi, takie jak, opóźnienie, wahanie opóźnienia, utrata
pakietów, mogą wpływać na jakość Usługi w zakresie transmisji danych poprzez spowolnienie
wysyłania lub odbierania danych lub ograniczenie dostępności lub jakości korzystania z treści,
aplikacji i usług.
Na faktycznie osiąganą prędkość pobierania i wysyłania danych mają wpływ między innymi: wzrost
obciążenia w godzinach szczytu lub wzrost obciążenia przy nieplanowanym wzroście liczby
aktywnych użytkowników, korzystanie z Urządzenia końcowego nie obsługującego prędkości
określonej w Umowie, instalacja na Urządzeniu końcowym aplikacji obniżających prędkość
transmisji (takich jak program antywirusowy, firewall), jednoczesnego korzystania z wielu aplikacji
na kilku Urządzeniach końcowych, ograniczenia istniejące na węzłach pośrednich sieci Internet,
nad którymi Operator nie ma kontroli; ograniczenia wynikające z dostępności pasma, konfiguracji
sieci i jakości usługi znajdującej się po stronie odbiorcy przekazu lub dostawcy treści. Na prędkość
transmisji danych wpływ może mieć w szczególności fakt korzystania z urządzeń
bezprzewodowych, tj. routerów WiFi .
Zmiana wynika z konieczności udzielenia Państwu informacji określonych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego
środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu.
W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych:

1)

W § 6 zmianie ulega ust. 8 lit. f) oraz ust. 12 w ten sposób, że pouczenie o możliwości
rozstrzygania sporu w drodze postępowania polubownego i mediacyjnego przed Prezesem
UKE zastępuje pouczenie o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
Zmiana wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich i nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne

2)

W § 9 dodaje się ust. 7 i następne o brzmieniu:
7.

W ramach Usługi Operator zapewnia Abonentowi prawo do uzyskania dostępu do
informacji i treści oraz do ich rozpowszechniania, a także do korzystania z wybranych
aplikacji i usług oraz ich udostępniania, jak również do korzystania z wybranego
Urządzenia Abonenta, niezależnie od lokalizacji Abonenta lub dostawcy usług czy też od
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lokalizacji, miejsca pochodzenia lub miejsca docelowego informacji, treści lub usługi.
Świadcząc Usługę Operator traktuje wszystkie transmisje danych równo, bez
dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji w ich treść, bez względu na nadawcę i
odbiorcę, pobierane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane
aplikacje lub usługi, lub też wykorzystywane urządzenia telekomunikacyjne.
Ze względu na obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości Usługi w
zakresie określonych kategorii ruchu, Operator może stosować odpowiednie środki
zarządzania ruchem, które wspierają efektywne wykorzystywanie zasobów sieciowych i
optymalizację ogólnej jakości transmisji danych, oraz są przejrzyste, niedyskryminacyjne i
proporcjonalne.
Operator może stosować środki zarządzania ruchem wykraczające poza odpowiednie
środki zarządzania ruchem, które mogą m.in. blokować, spowalniać, zmienić, ograniczać,
faworyzować lub ingerować w określone treści, aplikacje lub usługi, lub określone
kategorie treści, aplikacji lub usług, lub też pogarszać ich jakość, tylko w razie
konieczności i tak długo jak to jest konieczne, aby:
zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, w tym z orzeczeniami sądowymi lub
decyzjami organów publicznych dysponujących odpowiednimi uprawnieniami,
utrzymać integralność i bezpieczeństwo Sieci, usług świadczonych za pośrednictwem
Sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników końcowych,
zapobiec grożącym przeciążeniom Sieci oraz łagodzić skutki wyjątkowego lub
tymczasowego przeciążenia Sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są
traktowane równo.
W razie awarii lub powstania wyjątkowego, tymczasowego przeciążenia Sieci Operator
może na czas takiego zdarzenia zastosować następujące środki zarządzania ruchem
zmienić alokację zasobów dostępnych w danym obszarze Sieci, aby zapewnić możliwie
najlepsze działanie Usługi dla wszystkich Abonentów;
zmienić kierowanie w zakresie ruchu do zasobów, do których dostęp został z w/w
powodów ograniczony
Środki te mogą wpłynąć na chwilowe obniżenie wartości prędkości zwykle dostępnej.
Operator, w celu zapobieżenia przeciążenia Sieci, które mogą wpłynąć na utrzymanie
integralności i bezpieczeństwa Usługi dostępu do Internetu, może zastosować
tymczasowe rozwiązania ograniczające dostępność zasobów internetowych, będących
źródłem naruszeń integralności i bezpieczeństwa Sieci. Rozwiązania te mogą wpłynąć na
chwilowe obniżenie wartości prędkości zwykle dostępnej.
Stosowane przez Operatora odpowiednie środki zarządzania ruchem nie mają wpływu na
prywatność użytkowników końcowych, ani ochronę ich danych osobowych.
Limity ilości danych, ograniczenia prędkości oraz inne parametry jakości Usługi (takie jak
opóźnienie, wahanie opóźnienia, utrata pakietów), mogą wpływać na jakość Usługi w
zakresie transmisji danych poprzez spowolnienie wysyłania lub odbierania danych lub
ograniczenie dostępności lub jakości korzystania z treści, aplikacji i usług.
Dostępność i jakość korzystania z treści, aplikacji i usług za pośrednictwem Usługi w
zakresie transmisji danych zależy od wymagań technicznych i parametrów określonych
przez dostawców tych treści, aplikacji i usług. Niektóre treści, aplikacje i usługi lub ich
funkcjonalności mogą nie być dostępne z powodu opóźnień albo prędkości transmisji
danych niższej niż wymagana przez dostawców tych treści, aplikacji i usług.
Prędkości pobierania i wysyłania danych, jak również informacje dot. wpływu parametrów
Usługi na nią, czynników od których zależy realna prędkość, oraz wpływu jaki mają
odstępstwa od prędkości pobierania i wysyłania na Usługę określa Umowa lub Cennik.
Jednoczesne korzystanie przez Abonenta na tym samym Urządzeniu końcowym z Usługi
oraz z oferowanych przez Operatora innych usług niewchodzących w zakres Usługi lub
niebędących usługami dodatkowymi, które są zoptymalizowane dla określonych treści,
aplikacji lub usług, lub ich połączenia, w przypadku gdy optymalizacja jest niezbędna dla
spełnienia wymogów określonego poziomu jakości treści, aplikacji lub usług, może
spowodować ograniczenia prędkości i zwiększanie opóźnień przesyłania danych do i z
Internetu dla danego Abonenta
Stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym
wykonaniem Usługi w zakresie transmisji danych pod względem prędkości lub innych
parametrów jakości Usługi, a prędkością lub parametrami określonymi w Umowie lub
Cenniku stanowią nienależyte wykonanie Umowy. W takim wypadku Abonentowi
przysługują środki ochrony prawnej:
wskazane w § 6 Regulaminu (Reklamacje) - prawo do złożenia reklamacji,
wskazane w § 5 (Odpowiedzialność Operatora) – w tym prawo do odszkodowania;
inne roszczenia przewidziane w przepisach prawa, w tym w kodeksie cywilnym,
obejmujące między innymi prawo do żądania wykonania umowy, prawo do wypowiedzenia
umowy, prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w jej wykonaniu przez
Operatora.

Zmiana ta wynika z konieczności udzielenia Państwu informacji określonych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego
środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu.

3)

§10 ust. 3 pkt. 3 przyjmuje brzmienie: bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu
kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego okresu rozliczeniowego; w
momencie osiągnięcia progu kwotowego Operator jest obowiązany do natychmiastowego
poinformowania Abonenta o tym fakcie oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń
na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie
będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. Po osiągnięciu progu kwotowego
wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich
numerów w danym okresie rozliczeniowym (oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku
zapłaty po stronie Abonenta), jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego
progu kwotowego, do wysokości tego progu.
Zmiana wynika z nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Informujemy także, że wobec nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani do
umożliwienia Państwu określenia progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie – możliwe do wyboru progi
to 0 zł, 35 zł, 100 zł i 200 zł. Jeśli Państwo nie określą progu ustawiony zostanie próg domyślny w wysokości 35
zł.
W momencie osiągnięcia progu kwotowego obowiązani jesteśmy do natychmiastowego poinformowania Państwa
o tym fakcie oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i
odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po Państwa stronie.
Po osiągnięciu progu kwotowego wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie
połączeń z takich numerów w danym okresie rozliczeniowym (oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku
zapłaty), będzie możliwe wyłącznie po określeniu przez Państwa wyższego progu kwotowego, do wysokości tego
progu.
Wskazane wyżej zmiany w Umowie i Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych wchodzą w życie z
dniem 30.06.2018 r. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu uprawnienie do
wypowiedzenia Umowy, w terminie do dnia 30.06.2018 r. Wypowiedzenie winno nastąpić w formie pisemnego
oświadczenia, złożonego w Biurze Obsługi Abonenta osobiście, lub listownie.

