Zadbaj, aby Twój dom został podłączony do ultraszybkiej sieci
INTERNETU ŚWIATŁOWODOWEGO
Lokalna sieć INETMultimedia - jedyny dostawca Internetu drogą światłowodową w Państwa okolicy.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza informacyjnego jeśli są Państwo zainteresowani
obecnie lub w przyszłości skorzystaniem z oferowanych przez nas usług.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:

adres e-mail:

Adres zamawiającego:
Termin końca umowy z obecnym dostawcą Internetu:

DD/MM/RRRR

Klient Indywidualny
Firma
Instytucja
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę W-EXPLORER Sp. z o.o. sieć Inetmultimedia moich danych osobowych podanych w
powyższym formularzu w celu ustalenia lokalizacji przyłącza oraz budowy sieci światłowodowej.
1. Zgoda na kontakt na numery telefonów dostępne W-EXPLORER Sp. z o.o. sieć INETMultimedia w celu marketingowym.
Udzielona zgoda pozwoli nam na przedstawianie w trakcie rozmowy telefonicznej informacji o dostępnych towarach lub usługach,
w tym na proponowanie nowych warunków przedłużenia umowy, informowanie o promocjach, konkursach, realizację badań rynku.
Zgoda obejmuje wszystkie numery telefonów, z których korzystasz na podstawie zawartych z nami umów lub które podałaś/eś nam,
dotychczas, jak też podasz w przyszłości.
TAK

NIE

Wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne (brak wyrażenia nie wpływa na realizację inwestycji).

Data i czytelny podpis

Biuro Obsługi Klienta
ul. Mikołaja Kopernika 5
58-250 Pieszyce
74 62 62 000

/InetMultimediaDzierzoniow
www.INETMULTIMEDIA.PL

Wypełniony formularz prosimy odesłać na
nasz adres mailowy:
bok2@inetm.pl
lub
dostarczyć do Biura Obsługi Klienta:
ul. Kopernika 5, 58-250 Pieszyce

Informacja o danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest przedsiębiorca telekomunikacyjny
W-EXPLORER Sp.z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 20 (44-203 Rybnik) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000359819, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł NIP 642-313-29-47 REGON 241646215
tel: 327203655, email: bok@inetm.pl

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
■ sprostowanie (poprawienie) danych;
■ usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
■ ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
■ dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
■ przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w przepisach prawa).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w BOK ul. Kopernika 5, 58-250 Pieszyce lub dzwoniąc pod numer
74 6262000.
Niezależnie od wymienionych wyżej praw mogą Państwo w dowolnym momencie:
■ wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego, a w
szczególnych sytuacjach - sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli
podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.
■ wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy prawa.
Wyrażone w formularzu zgody na przetwarzanie danych lub kontakt marketingowy można cofnąć w każdym czasie składając
wniosek BOK ul. Kopernika 5, 58-250 Pieszyce lub dzwoniąc pod numer 74 6262000.
co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.
Dane kontaktowe administratora danych: W-EXPLORER Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 20, 44-203 Rybnik,
Biuro Obsługi Klienta ul. Kopernika 5, 58-250 Pieszyce,
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w W-EXPLORER Sp. z o.o.: biuro@inetm.pl
Dane zostaną wykorzystane na potrzeby:
■ ustalenia lokalizacji przyłącza oraz budowy sieci światłowodowej, w tym informowania poprzez podaną daną kontaktową
(numer telefonu lub adres e-mail) o przebiegu procesu inwestycyjnego (podstawa prawna - zgoda), do czasu zakończenia
procesu inwestycyjnego,
a następnie do:
■ dokonywania czynności niezbędnych do eksploatacji, konserwacji i napraw przyłącza przez czas, przez który nasze
przyłącze znajduje się na Państwa nieruchomości (podstawa: prawnie uzasadniony interes)
■ wykonania obowiązków prawnych (podstawa: obowiązek prawny) przez czas, przez który nasze przyłącze znajduje się na
Państwa nieruchomości, a także przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków
(podstawa: prawnie uzasadniony interes)
■ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z obecnością
przyłącza na Państwa nieruchomości (podstawa: prawnie uzasadniony interes)
■ tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie,
badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli
statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) przez czas, przez który nasze przyłącze znajduje się na Państwa
nieruchomości, a następnie nie dłużej niż przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z obecnością
przyłącza na Państwa nieruchomości (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);

Data i czytelny podpis
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nasz adres mailowy:
bok2@inetm.pl
lub
dostarczyć do Biura Obsługi Klienta:
ul. Kopernika 5, 58-250 Pieszyce

