Imię i nazwisko

Numer Abonenta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ASTA-NET S.A. moich danych osobowych zawartych w Umowie Abonenckiej oraz następujących
danych kontaktowych :
Numer telefonu komórkowego

Numer stacjonarny

Adres e-mail

(patrz par. 32 i 33 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych zwanego dalej Regulaminem) w następujących celach:

E-faktura: Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie mi faktur elektronicznych (w tym również zawiadomień o wystawieniu tych faktur).

Tak

Nie

Tak

Nie

Komunikacja elektroniczna: Wnoszę o dostarczenie na podany w Umowie adres poczty elektronicznej treści informacji: o zmianie danych Dostawcy
niestanowiących zmiany Umowy (nazwa, siedziba itp.), proponowanej przez Dostawcę zmiany Cennika lub warunków Umowy, w tym określonych w
Regulaminie, a także wszelkich informacji związanych z wykonaniem Umowy.

Tak

Nie

Przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych podanych w Umowie lub przekazanych Dostawcy w
związku z jej wykonaniem, w tym w szczególności numeru telefonu, numeru rachunku bankowego oraz numeru karty płatniczej, w celach związanych z
wykonaniem Umowy.

Profilowanie: Oświadczam, że – w przypadku wyboru Usługi Telewizji MEEVU lub Usług Dodatkowych względem tej Usługi - zostałem poinformowany
o przetwarzaniu i możliwości wykorzystywania moich danych osobowych przez Dostawce w celu dokonywania zautomatyzowanej oceny niektórych
moich czynników osobowych oraz podejmowania zautomatyzowanych decyzji (profilowanie) w zakresie prowadzonych przez Dostawce statystyk i
przygotowywania promocji. Wyrażam zgodę na stosowanie przez Dostawce usług zautomatyzowanego przetwarzania moich danych osobowych w
przypadku wyboru Usługi Telewizji MEEVU lub Usług Dodatkowych względem tej Usługi, w tym profilowania, przy podejmowaniu decyzji z zakresu
marketingu oferowanych produktów i usług, przez cały czas trwania Umowy Abonenckiej. Rozumiem, ze taki sposób podejmowania decyzji może
wywoływać wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływać.

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Marketing SMS/telefon: Wyrażam zgodę na wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS lub MMS) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych, w tym
przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, na podany wyżej numer telefonu celem przedstawienia ofert Dostawcy.

Tak

Nie

Marketing podmiotów zewnętrznych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Umowie przez podmioty trzecie będące
partnerami handlowymi Dostawcy w celu marketingu produktów lub usług tych podmiotów.

Nie

Marketing podmiotów zewnętrznych – komunikacja elektroniczna: Wyrażam zgodę na przesyłanie mi e-maili reklamowych, wysyłanie wiadomości
tekstowych (SMS lub MMS) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, na podany
wyżej numer telefonu, w celu reklamy produktów lub usług podmiotów trzecich względem Dostawcy.

Tak

Tak

Tak

Marketing e-mail: Wyrażam zgodę na przesyłanie mi e-maili reklamowych dotyczących produktów oraz usług Dostawcy na podanywyżej adres e-mail.

Publiczny spis abonentów: Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (numeru telefonicznego, imion i nazwisk oraz adresu Lokalu)
w publicznie dostępnym spisie abonentów oraz telefonicznej informacji o numerach, w tym również w przypadku możliwości wykorzystywania spisu
dostępnego w elektronicznej formie za pomocą funkcji wyszukiwania, oraz na przekazanie ww. danych innym przedsiębiorcom w celu realizacji tych
usług. Poinformowano mnie o celu publicznego spisu abonentów oraz telefonicznej informacji o numerach, jakim jest udostępnianie podmiotom
zainteresowanym, w celach informacyjnych, danych o abonencie lub posiadanych przez niego numerach.

Nie

Nie

n/d

Obsługa reklamacji: Wnoszę o dostarczenie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany w
Umowie adres poczty elektronicznej.

Klauzula informacyjna
Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 (dalej: Rozporządzenie) przekazujemy poniższe informacje i zasady związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ASTA-NET:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile, kod pocztowy 64-920,
przy ul. Podgórnej 10, tel. 67 350 90 00
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ASTA-NET S.A. możliwy jest pod adresem email iod@asta-net.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z ASTA-NET, w tym celu dokonania badania zdolności przyłączenia abonenta do sieci telekomunikacyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
b) realizacji zawartej z ASTA-NET umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ASTA-NET w związku z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej i realizacją zawartych umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
d) marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez ASTA-NET (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
e) dochodzenia należności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
f) wewnętrznych celów administracyjnych ASTA-NET, w tym analizy portfela abonentów, statystyki i raportowania wewnętrznego ASTA-NET
oraz w ramach grupy ASTA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom
bądź kategoriom odbiorców danych osobowych, do których należą:
a) Urząd Komunikacji Elektronicznej,
b) firmy realizujące kopertowanie i wysyłanie korespondencji,
c) firmy realizujące telemarketingową sprzedaż usług świadczonych przez ASTA-NET,
d) firmy windykacyjne oraz biura informacji gospodarczej,
e) podmioty z grupy ASTA,
f) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez okres do czasu zakończenia jej
realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w
przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ASTA-NET w związku z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej i
realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ASTA-NET,
c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez ASTA-NET, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody
na takie przetwarzanie,
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełniania prawnie usprawiedliwionych interesów ASTA-NET,
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez ASTA-NET
może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

