
Piła dnia ....................... 

................................................................ 

Imię i nazwisko 

................................................................ 

Adres 

................................................................. 

Miejscowość 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

Ja, niżej podpisany/a.........................................................................................................  

PESEL: ………………………………………….....  

upoważniam Pana/ią ..….…............................................................................................................. 

PESEL: .....................................................................  

do podejmowania w moim imieniu i na moją rzecz wszelkich czynności związanych z 

zawarciem, zmianą, realizacją lub rozwiązaniem, w tym odstąpieniem lub wypowiedzeniem 

umowy abonenckiej (umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych), w tym do wyrażenia 

i cofania zgody na wystawianie i przesyłanie przez dostawcę usług faktur w formie 

elektronicznej, składania w moim imieniu wszelkich oświadczeń i podpisywania w moim 

imieniu niezbędnych dokumentów.                 

 

..............................................                                                                                       
czytelny podpis Abonenta 

 

 
 
 
 
Przyjmuję powyższe pełnomocnictwo.  

 

..............................................                                                                                       
czytelny podpis pełnomocnika 

  



Klauzula informacyjna  
Na podstawie 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, które zostały podane w udzielonym Pani/Panu pełnomocnictwie (to jest: imię, 

nazwisko, PESEL), przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach:  

a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ASTA-NET w szczególności w związku z 

prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej i realizacją umów zawartych między ASTA-NET a 

Pani/Pana mocodawcą, w tym umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w przedmiocie 

wykonania usług serwisowych, a także w celu realizacji dyspozycji składanych przez Panią/Pana jako 

pełnomocnika w związku z udzielonym pełnomocnictwem i w zakresie wynikającym z tego 

pełnomocnictwa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),  

b. gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ASTA-NET lub podmiotu, który 

udzielił Pani/Panu pełnomocnictwa, w tym w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów 

zawartych pomiędzy ASTA-NET a podmiotem, którego jest Pani/Pan pełnomocnikiem, dla 

dochodzenia należności lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, dla celów statystyki i 

raportowania wewnętrznego ASTA-NET (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 

partnerzy biznesowi ASTA-NET, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności związanych z realizacją 

umów zawartych między ASTA-NET a Pani/Pana mocodawcą, podmiotom współpracującym z 

administratorem w  sprawach księgowych  i  podatkowych,  w  zakresie  rozliczeń  finansowych, a także 

dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, firmy windykacyjne oraz biura informacji 

gospodarczej oraz podmioty, którym ASTA-NET powierzyła przetwarzanie danych osobowych, m.in. 

dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z ASTA-NET (podmioty z 

grupy ASTA), oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt 3, tj.:  

a. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ASTA-NET w związku z prowadzeniem 

działalności telekomunikacyjnej i realizacją zawartych umów – przez okresy wskazane w 

odpowiednich przepisach prawa, w szczególności podatkowych, księgowych, z zakresu 

telekomunikacji, 

b. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez ASTA-NET lub podmiot, który udzielił Pani/Panu pełnomocnictwa - 

do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana 

danych przez ASTA-NET, 

6) Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ASTA-NET przez podmiot, który udzielił Pani/Panu 

pełnomocnictwa albo osobiście przez Panią/Pana. 

7) 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.  

8) 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.,  

9) ASTA-NET nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany, w szczególności dane te nie są profilowane. ASTA-NET nie przekazuje  Pani/Pana 

danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

10) Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednak jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 

przez ASTA-NET skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia Panu/Pani pełnomocnictwa i działania 

przez Panią/Pana w charakterze pełnomocnika, w tym brak możliwości realizacji przez ASTA-NET 

czynności podejmowanych przez Panią/Pana w imieniu mocodawcy, w tym realizacji umowy pomiędzy 

ASTA-NET a podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa. 

 
..............................................                                                                                       

czytelny podpis pełnomocnika 


