xP*\grqł,
zasady przetwarżania danych osobowych
lnformacja dla Abonenta oraż Kli€nta ToM MEDIA sp. z o. o.

Administratorem oraz podmiotem decydują€ym o TWoich danych osobowych oraz jek będą one Wykorzystywane, jest
ToM MEDlA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dalej 5półka z siedżibą Le8ionóW Pol5kich 129 , 41 310 Dąbrowa Górnicza, operator telekomunikacyjnV - teleWizia, internet, telefonia.
W życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskie8o i Radv (UE) 2016/679 ż dńia 27 kwietnia 2ox6 r. W 5prawie ochronV osób fizycżnvch
zwiążku ż przetwarzaniem danych o5obowych i W spraWie swobodnego prżepiywu takich danych oraz uchvienia dyrektvwy 95/a6/WE (RoDo),
przekazujemy Państwu następujące informacje dotycżące przetwarzania przeż nas danych o5obowych, które Państwo powierzvlj nam W związku z zaWarciem
i Wykonywaniem umowy o ŚWiadczenie usługtelekomunikacYjnvch,

Z uwagi na W€jŚcie
W

Podstawa prawna prżetwarżania danYah osobowych - na podstaWie ań, 161 ust, 2 ustaWy PraWo telekomunikacYjne operator uprawnionY ]est do
przetwarżania beż zgody Abonenta lto jest zbierania, utrwa|ania, przechowywania, opracowywania, żmieniania i udostępniania)i
imienia, nazwiska,
irnion rodżicóW,
miejsca idatY urodu enia,
adresu miejsca zameIdowania na pobyt staty, adresu kolespondencyjnego ]eślijestinny niż adres zameldowania na pobyt stały,
numeru ewidencyjnego PEsEL,
nażwy, 5erii i numeru dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemca, który nie ]e§t obywatelem państwa cz}onkowskie8o albo konfederacji
szwajcar5kiej- numer pasżpońu lub kańy pobytu,
danych zawańych w dokumentach potwierdzającvch możliwośćwykonania żobowiązanja wobec operatora wynikające8o z umowy o świadcżenieusług telekomunikacYjnych.
lnne dane Abonenta odbierane przy zaWieraniu Umowy (takie iak nr telefonu, e,mail, nr rachunku bankowego) przetwarżane są za zgodą Abonenta, na
podstawie art. 161 ust, 3 ustaWy PraWo telekomunikacyjne,
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Twoje dane otrzymaliŚmY

od ciebie podczas zaktadania umowy o śWiadcżenieusiug telekomunikacyjnych,

celem prr€twarzania dany.h osobowych prżez spólkę jest;
nieżbędne do Wykonania zawartej z Tobą umowy,
umożliwienie świadczenia usłu8i drogą elektroni.żną oraz pełne8o korzystania z usłLlg świadczonych przez spółkę, w tym wystawiania Fv,
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rachunkóW itp,

zakładanie i zarządżanie Twoim kontem lub kontami, o13z zapewnienia ob5ługiTwoje8o konta, transakcji i rozwiązywania problemów
technicznych,
realizacja umów żawartych w ramach umowy o świadczenie usiug telekomunikacyjnych,
obsłu8a reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację,
obsłu8a z8ło5zonych aWarii, napraW, reguIacj] czy konfiguracji urządżeń,
obsługa żgłosżeń,które do n35 kieruje5z (.p. przeż formuIarż kontaktowy, stronę WWW),
kontaktowanie sję 2 Tobą, W tym w celach zw]ązanych ze śWiadczeniem usłu8.

Przetważamy też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnion€go

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

]nteresu spółkj którym jesti
Tobą w celach związanych z dożwolonymj działaniami malketin8owymi, popr2ez dostępne kanały komunikacj] Tv, śtronę
WWW, W sżczególnościi za TWoją ż8odą , prżez e-mail or3z telefon,
przetwarzania Twoich danych dla celóW podatkowych i rachunkowych,
żapewnienie obsługi usług telekomunikacyjnych i płatnicżych,

kontaktowanie się

z

żapewnienie bezpieczeńst\ła usług, które świadcżymyci drogą elektroniczną, w tym egżekwowanie przestrzegania zasad
WeWnętrznych spółkioraż prżeciWdżiałanleosż1,1stwom inadużyciom ]zapeWnienie bezpleczeństwa ruchu,

monitorowanie Twojej aktywności oraż w5ży5tkich innych użytkowników np. wykorżystanie łącżajnternetowe8o, .anking plogramow
ieleWizyjnych,
prowadzenie badań i analiz spółki, międ2y innyrni pod kątem funkc]ona nośc , popraWy d2ialania usług,
obsłu8a Twoich uwag, próśb i zaźalpń przekazywanych do biura obsłu8i kljenta oraż przez formularz kontaktowy w svtuacji, gdy nie są one
żWiążane Wprost z Wykonaniem umowy,
organizacja programów lojalnościowy.h, konkursów oraż akcji promocyjnych, w któ.ych fioźesżwziąć udział,
windykacja należności,prowadzenie po5tępowań sądowych, arbitrażowych imediacyjnych,
plowad7enie anallz l lldtyltyk,
prżechowywanie danych dla ceJóW archiw|zacyjnych,

operator moż€ prżetważaćTwoje dane tran§misyjne na podstawie an, 165 ustaWy Prawo telekomunikacYjne d]a celóW przekażywania komunikatóWW
sieciach telekomunikacyjnych oraz nali€zania opłat ża usłu8i telekomunikacyjne i ich Windykacji operator przetwarzać będżie dane tran5misyjne, takie jakI
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dane routingowe,
czas trwania polącżeń,
c7d' lo7poczęcia lżakończenia połącżenia,
objętośćkomunikatu, format (protokół przekażu komunikatu),
dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego iwywołwanego,
sieć, w której następuje rożpo€żęcie iżakończenie połączenia,
Dane te będą prżetwarzane W okresie obowiążywania umowy, a po jej zakoń.żeniu W okresie dochodżenia roszczeń lub Wykonywania obowiązkóW
spoczYwających na operatorze ż mocy prawa. Dane transmisyjne mogą też bVĆ prżetwarzane na podstawie udżielonych prze2 Abonenta zgód na ich
prżetwarżanie, do celóW określonych W ośWiadczeniu o udZieleniu zgody.
Masż prawo żądać usunięcia swoich danyah osobowych (prawo do bycia żapomnianym) jeślj:
. nie są już nieżbędne do wykonania umowy,
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Abonent cofnąi 28odę na prżetwarżanie danych, a nie ma innej podstawy prewnej przetwarzania, w szcżególności nie są one niezbędne do
Wykonania Umowy,
Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
plżetwarzanie danych osobowych Abonenta było niezgodne z prawem,

Masź prawo W dowolnYm momencie WnieŚć sprzeciw - z przycżyn zwiążanych ż jego sżcze8ólną sytuacją - Wobec przetwarzania dotyczących go danych
osobowych, gdY są one przetwarzane W prawnie uzasadnlonym interesie operatora. operatorowi nie Wo|no już przetwarzać tych danych osobowych, chyba
Że WykaŹe on lstnienie Ważnych praWnie uzasadnionych podstaW do p.zetwarżania, nadrzędnych Wobec interesóW, praW i WoJności Użttkownika, lub
podstaW do ustalenla, dochod7enid lub obrony rośzczen.
AbY móa zawrzeĆ i WykonaĆ Umowę zawańą ż Tobą a tYm samym śWiadczyćci Wybraną ustugę/ Wymagane jest podania prżez ciebie nastepujących danvch
osoboWych;
imię i nażWisko, adres zamie5zkanja, PEsEL, numer doWodU osobi5te8o oraż dane kontaktowe: adres e_mail, numer telefonu;
leŚlizjakie8oŚ powodu nie podasztych danych osobowych, niestety nie będziemy moglizaWrżeć zTobą umowy, a w konsekwencjinie będżiesżmóg1
korlyślećz uslu8 śWiadCzonych pżez społkę,

.

]eŻeliWyma8ajątegoprzepisYprawa,możemyWyńagaćodciebiepodaniainnychdanychniezbędnychnp,zeWz8lędóWrachunkoWychlub
podatkowych, Poża tymi przypadkami podanie TWoich danych jest dobrowolne,
Gwarantujemy śpełnienieWszystkich Twoich praw WVnikających

ż ogólne8o rożporządżenia o ochronie danych, tj. praWo dostępu, sprostowania oraż
Twoich danYch, o8raniczenia ich przetwarzania, praWo do ich przenoszenia, niepod|e8ania zautomatyżowanemu podejmowaniu decYzji, W tvm
profilowaniu, a także praWo do wyrażenia sprze.iWu Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

usunię€ia

z uprawnień tych moźesz skorżystać, gdyi
W odniesieniu do żądania 5prostowania danych: zauwaźysz, że Twoje dane 5ą nieprawidłowe lub niekomp|etne;
w odnie5ieniu do żądania usunięcia danych:
Twoje dane nie będą już nieżbędne do celów, dla których zostały zebrane przez spółkę;
€ofniesz swoją żgodę na przetwarzanie danych;
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TWoje dane będą p12etWarzane niez8odnie ż praWem;
dane poWinny byĆ u5unięte W celu WYWiążania 5ię z obowiązku Wynikające8o z plzepisu prawa W odniesieniU do żądania
o8ranicżenia przetwarzania danych:
zauwaŻy52, Że Twoje dane są niepraWidłowe - moźesz źądaĆ ograniczenia prżetwarzania TWoich danvch na okres pozwa|ający nam
spraWd2iĆ prawidłowoŚĆ tych da nych;
TWoje dane będą prżetWarżane nież8odnie z praWem, ale ni€ bĘdżiesz chciał/a, aby zostały usunięte;

Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia rosżcżeń, lub Wniesiesz 5przeciw Wobec
przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy praWnie użasadnione podstaWy po naszej 5tronie są nadrzędne wobec podstaWy sprzeciWu;
w odniesieniu do źądania prżenie5ienia danych:
przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie TWojej ż8ody lub umowy zaWartej z Tobą oraz, gdy przetwar2anie to odbywa się W

sposób automatyczny,

Masz prawo Wni€ŚĆ

skargę W zwiążku ż przetwarżaniem prżeżnas TWoich da nych o5oboWych do or8anu nadzorcze8o/ którym jest Generalny
ln5pektor ochrony Danych osobowych (adres: GeneralnY nspektor ochrony Danych osobowych, ul. stawki 2, 00 193 WarszaWa), Pamiętaj, że ż prawa
sprzeciwu moźesz 5korżystać od 25 maja 2018 roku.
Masż prawo źądaćo8raniczenia przetwarżania danych osobowvch 8dy|
Abone nt kwestio n uje prawidłowoŚĆ da nych osobowych - n a okres pożWa lają cY ope rato rowi s pra Wd zić p rawidłowośćtych d a nYch,
przetwarzanie jest nieżgodne ż prawem a Abonent sprzeaiwia się usunięciu danych osobowych, żądając W zamian ogranicżenia ich
Wykorżystywania,
operator nie potrzebuje juŹ danych osobowych do celÓW przetwarżania, ale są one potrzebne Abonentowido ustalenia, dochodżenia lub obrony
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Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarżania
Wobec podstaW sprzeciwu Uż}.tkownika.

- do

czasu stwierdzenia/ cży prawnie użasadnione podstawy po stronie operatora są nadrzędne

Masz prawo prźenieŚĆ swoje dane wtym celu otrzymaĆ od operatora W Ustrukturalizowanym, powszeahnie używanym formacie dane o5obowejej
dotyczące, które prżekazał operatorowi i ma prawo prżeslać te dane innemu administratorowi beż przeszkód 2e stronY operatora. Abonent fia także prawo
żądać,by operator przesłałte dane bezpośrednio innemu adrninist.atorowi, o ile jest to techniczne możliWe,

Twoje dene osobowe udostępniamy stlonom, podmiotom Wspierającym nas W śWiadcżeniuusłu8 telekomunikacyjnych, Wspiera]ą promoc]ę
ofelt, Współpracują W ramach kampanii marketingoWy.h, żar2ądżają sieciami, śWiadcżąusłu8i żWiążane ż 5erWisem oraz montażem teleWizji

oraż in te rnet u j
. lnter-sat Media sp, ż o, o, z siedzibą W Dąbrowie Górnjczej,
. PHU ELTRoN Andrzej Legęża z 5iedzibą W Dąbrowię Górniczej,
. stowalzysżenie ToM z sied2ibą W Dąbrowie Górniczej,
. ToYA sp, z o. o. z siedzibą W Łodżi,
. comfortel sp. ż o. o, z siedzibą w Tychach
MoŻemy na potWierdzony wniosek przekazaĆ TWoje dane osobowe organom publicżnym, ABW, Agencja WYWiadu, słLrżba KontrWVWiadu

Wojskowego, c8A, Policja, straż Graniczna, WYW|ad skarbowy, organy kontroli skarbowej, BoR, sądy oraż organV prowadzące postępowania administracyjne
i organY uprawnione do W8lądu do rejestru niedostępne8o powsżechnie

lwoje dane osobowe pżechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej
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dochodzenia losżcżeń w związku

z

ż Tobą, a

także po jej 2akończeniu

W

celach;

wykonywaniem umowy/

wykonania obowiązków wynikających z prżepisów prawa, w tym w s2cże8ó ności podatkowych

i

rachunkowvch,

żapobieganianadużyciomioszustwom,
statystycznychiarchiwizacyjnych,
maksymalnie prżez okres 5 lat od dnia żakończenia wykonania umowv,
dla celów marketan8owych prżeżokres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez ciebie sprżeciwu wobec takie8o
prżetwarzania,

W 2ależnoŚci od

tego, które

z

tych zdarzeń Wystąpi WczeŚniej,

lnformacje o przetważaniu Twoich danych osobowych uuYskasż od lnspektora Danych osobowych - dane kontaktoweI
e mail; !bą!9l@tom med d,pl, adres: lnspektor ochrony Danych ToM MED|A sp. ż o, o, LegionóW Polskich 129, 41_310 Dąbrowa
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