
        ........................................., dnia ............................................

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

Imię i Nazwisko

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

Adres

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

Miejscowość

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................. (Imię i nazwisko) oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

instalację usługi telewizji/Internetu/telefonu przez ASTA-NET S.A. w mieszkaniu, którego jestem właścicielem, 

pod adresem: ………………………………………...........…………………………………..........................................................................................................

Zgoda na instalację obejmuję zgodę na prowadzenie kabli wewnątrz lokalu, przewiercenia otworów w miejscach 

ustalonych oraz umocowanie odpowiedniego wyposażenia.

Zgody udzielam Panu/Pani …………………………………………………………………………………………………….

PESEL: ………………………………………………….............

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

 Czytelny podpis Właściciela

 



Kto jest administratorem moich danych? 
Administratorem Twoich danych osobowych jest ta spółka ASTA-NET S. A. z siedzibą w Pile, kod pocztowy 64-920, ul. Podgórnej 10, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534131, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7640001839, REGON: 
570010801, z którą użytkownik lub inna osoba trzecia korzystająca z Lokalu, wskazanego w oświadczeniu zamierza zawrzeć lub zawarła 
umowę abonencką o świadczeniu usług telekomunikacyjnych albo o wykonanie przyłącza (dalej: Abonent). 
Skąd ASTA-NET otrzymała moje dane? 
Otrzymaliśmy Twoje dane, ponieważ jesteś właścicielem Lokalu, o którym mowa w oświadczeniu, a dane otrzymaliśmy od Ciebie, zostały nam 
przekazane przez Abonenta lub zebrane z powszechnie dostępnych rejestrów (np. dane właściciela z Systemu teleinformatycznego obsługu-
jącego księgi wieczyste). 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Abonentem oraz w pewnym zakresie wymagane na podstawie 
przepisów prawa. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy z Abonentem lub 
też brakiem realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy. Niepodanie danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, 
adresu do korespondencji) może uniemożliwić daną formę kontaktu. 
W jakim celu i jak długo dane są przetwarzane? 

Cele przetwarzanie danych Podstawa prawna Okres przetwarzania danych 
Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona 
przed nimi 

uzasadniony interes adminis-
tratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) 

do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od za-
kończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku, w 
którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę roszczeń 

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów 
w związku z prowadzeniem działalności telekomu-
nikacyjnej i realizacją zawartych umów z Abonen-
tem 

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 
1 lit. c RODO) 

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego 
roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku 
prawnego 

Zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy nami a 
Abonentem 

uzasadniony interes adminis-
tratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO) 

- do czasu zrealizowania uzasadnionego interesu administratora lub 
do czasu zgłoszenia i pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu 

Prowadzenie komunikacji związanej z zawarciem i 
wykonaniem umowy z Abonentem oraz złożonym 
oświadczeniem;  

uzasadniony interes adminis-
tratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO) 

- do czasu zrealizowania uzasadnionego interesu administratora lub 
do czasu zgłoszenia i pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu 

Wewnętrzne cele administracyjne Administratora, 
w tym statystyka i raportowanie wewnętrzne  

uzasadniony interes adminis-
tratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO) 

- do czasu zrealizowania uzasadnionego interesu administratora lub 
do czasu zgłoszenia i pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu 

Jakie dane osobowe są o mnie przetwarzane? 
Przetwarzamy Twoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres Lokalu, nr PESEL) oraz dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-
mail, adres do korespondencji) i historię kontaktu z Tobą. 
Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących osoby w sposób zautomatyzowany ani opierając się na profilowaniu. 
Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane? 
Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z realizacją umowy z Abonentem nie będą przekazywane do państw trzecich  w 
rozumieniu RODO ani organizacji międzynarodowych. 
Administrator danych osobowych zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych, których danymi administruje, 
innym podmiotom. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

a) organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, w tym organy admini-
stracji państw członkowskich UE oraz państw spoza UE, 

b) Instytucje Wdrażające, Zarządzające i Pośredniczące w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europej-
skiej lub innych środków pomocy zagranicznej; 

c) inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:  

• podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;  

• podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne  

• podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych  
– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;  

• inne podmioty współpracujące z nami przy realizacji poszczególnych projektów, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji 
celów przetwarzania Państwa danych osobowych. 

d) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:  

• podmioty z Grupy ASTA (tj. ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile oraz spółki zależne lub spółki powiązane), które są upoważnione do 
korzystania z systemu informatycznego,  

• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;  

• podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;  

• podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badaw-
czym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;  

• podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; 

• nasi podwykonawcy wspierający nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy 
montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta 

– w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.  
Jakie są moje prawa? 
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, mają prawo do: 
1.1. dostępu do treści swoich danych osobowych 
1.2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
1.3. przenoszenia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. 

a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany 
1.4. w zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit f wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych 

osobowych, 
1.5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych oso-

bowych narusza przepisy RODO. 
Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych? 
Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. Podgórna 10, 64-920 Piła, pod numerem telefonu +48 67 350 
90 01 lub drogą elektroniczną pod adresem: iod@asta-net.pl 
 
 
 

..............................................  
czytelny podpis Właściciela 

mailto:iod@asta-net.pl

