ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Niniejszy dokument określa zasady ochrony danych osobowych oraz utrzymania tajemnicy
telekomunikacyjnej przez przedsiębiorcę pod firmą „PC – Serwis Wojciech Płosaj” z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Surowieckiego 4 w Warszawie w zakresie świadczenia przez niego na
rzecz osób trzecich usług telekomunikacyjnych.
2. Zasady i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych określają odrębne regulaminy.
3. Niniejszy dokument jest integralną częścią „Regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów innych niż osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej przez „PC – Serwis Wojciech Płosaj” w Warszawie” oraz
„Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej przez „PC – Serwis Wojciech Płosaj” w
Warszawie”.
4. Zakres danych osobowych zbieranych, przechowywanych i przetwarzanych w zakresie
określonym we wskazanych w pkt. 3 regulaminach określa treść tych regulaminów.
5. PC-Serwis Wojciech Płosaj jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
6. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usług, archiwizacji,
a także sprzedaży produktów i usług administratora.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane współpracującym podmiotom, uprawnionym
organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również instytucjom zajmującym się
dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem
wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
8. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia dostęp do własnych danych
osobowych i ich poprawianie.
9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kierować na adres: PC Serwis Wojciech Płosaj, ul. Surowieckiego 4, Warszawa, z
dopiskiem „Dane Osobowe”.
10. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w granicach istniejących
możliwości technicznych gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej, z
wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest
dozwolone na podstawie przepisów prawa. Administrator dołoży należytej staranności przy
zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci oraz danych osobowych w zakresie
uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. W zakresie niezbędnym do
świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz innych usług administrator ma prawo zbierać,
utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte
tajemnicą telekomunikacyjną.
11. Administrator przetwarza dane transmisyjne odzwierciedlające usługi telekomunikacyjne
świadczone przez administratora na rzecz usługobiorcy, w tym dane służące monitorowaniu
wykorzystaniu zasobów sieci oraz usuwaniu i przeciwdziałaniu awariom. Dane te będą
przetwarzane w okresie obowiązywania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, a
ponadto administrator będzie przetwarzał i przechowywał dane transmisyjne przez okres
wskazany w przepisach prawa, w tym z uwagi na wymagania dotyczące dokumentowania
działalności gospodarczej (dokumentacja księgowa), jak również ze względu na realizację
przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa
oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ewentualne spory cywilnoprawne
dotyczące umowy o świadczenie usług lub jej wykonywania.
12. Usługobiorca ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych jego dotyczących
poprzez określenie zakresu usług telekomunikacyjnych świadczonych zgodnie z jego
żądaniem lub zakresu jego uprawnień.

13. Administrator zastrzega sobie możliwość szczegółowego uregulowania kwestii dotyczących
przetwarzania danych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w odrębnych
regulaminach.

