Promarket Computers Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
Biuro Obsługi Klienta:
ul. Rynek Główny 1, 32-600 O wi cim

http://www.pmcnet.eu
e-mail: bok@pmcnet.eu
tel. 33 447 44 44

UMOWA O WIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PMCNET
NR 2014/2020/PMCNET
zawarta w dniu 02/12/2020 w O wi cimiu pomi dzy:
PROMARKET COMPUTERS Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
NIP: 638-15-01-563, REGON: 276424217, TEL: 33 447 44 44, https://www.pmcnet.eu, e-mail: bok@pmcnet.eu
zwanym dalej „Dostawc usług”, reprezentowanym przez: Krzysztof Nykiel, Piotr Watoła
a:
imi i nazwisko: Krzysztof NYKIEL, zamieszkałym( )/z siedzib : Góra 43-227, Polna 17
legitymuj cym( ) si dowodem osobistym:
, PESEL:
NIP (dla firm)
, TEL KONTAKTOWY: 608665561 794444641 , e-mail:
kesys@interia.pl, faktury@pmcnet.eu , adres korespondencyjny Krzysztof NYKIEL, Polna 17, 43-227 Góra
zwanym( ) dalej Abonentem,
§ 1. Przedmiot Umowy, elementy składaj ce si na opłat abonamentow , sposób wnoszenia opłat
1. Na podstawie niniejszej umowy Dostawca usług zobowi zuje si do wykonania, w lokalu wskazanym przez Abonenta, przył czenia
do publicznej sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług i wiadczenia na rzecz Abonenta, za po rednictwem wykonanego
przył czenia i z wykorzystaniem urz dze własnych Abonenta oraz sprz tu udost pnionego przez Dostawc usług, usług dost pu
do Internetu, a Abonent zobowi zuje si do przestrzegania warunków umowy i stanowi cych jej integraln cz
zał czników, w
tym w szczególno ci do terminowego dokonywania zapłaty za wiadczone mu usługi.
2. Dostawca usług wiadczy na rzecz Abonenta usług dost pu do Internetu według taryfy promocyjnej:
według parametrów okre lonych w zał czonym Regulaminie Promocji.
3. Miejsce wykonania instalacji i wiadczenia usług:
Krzysztof NYKIEL, Polna 17, 43-227 Góra
Abonent o wiadcza i zapewnia, e posiada tytuł prawny do w/w lokalu.
4. Abonentowi przydziela si nast puj cy numer identyfikacyjny: 3504 oraz PIN: 83255 , który b dzie słu ył m.in. do identyfikacji
Abonenta, w tym do zalogowania si w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (adres EBOK: ebok.pmcnet.eu ).
5. Z tytułu wiadczonych usług Abonent zobowi zuje si do terminowego uiszczania na rzecz Dostawcy usług opłaty abonamentowej.
Opłata abonamentowa obejmuje:
a. stały dost p do sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług przez okres obowi zywania Umowy,
b. mo liwo
nieprzerwanego, przez okres obowi zywania Umowy, korzystania z usługi, wedle parametrów przypisanych do
danej taryfy, wybranej przez Abonenta,
c. usług serwisow , w tym usuwanie usterek i awarii, z wył czeniem nieuzasadnionych wezwa Abonenta oraz usług
przekraczaj cych ramy bezpłatnego serwisu, okre lonych w Regulaminie wiadczenia usług,
d. dost p do EBOK,
6. Opłaty wynikaj ce ze wiadczenia usług na podstawie niniejszej umowy Abonent dokonywał b dzie na indywidualne konto
Abonenta o nr: 94249010289000012337003504
§ 2. Termin oczekiwania na przył czenie do sieci, termin
rozpocz cia wiadczenia usług
Wykonanie instalacji i podł czenie Abonenta do sieci Dostawcy
usług nast pi nie pó niej ni do dnia 16/12/2020 , w terminie
wspólnie uzgodnionym przez strony umowy. Rozpocz cie
wiadczenia usług nast pi nie pó niej ni do dnia: 30/12/2020 .
§ 3. Czas trwania umowy, warunki jej przedłu enia, minimalny
okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych
1. Umowa została zawarta na czas okre lony: 24 miesi cy , tj.
do dnia. 01/12/2022 .
2. Ulgi okre lone w regulaminie przysługuj Abonentowi od dnia
zawarcia umowy, przy czym warunkiem skorzystania z ulg jest
obowi zywanie umowy przez okres na jaki została ona
zawarta. W przypadku jednostronnego rozwi zania umowy
przez Abonenta lub przez Dostawc usług z winy Abonenta
przed upływem terminu na jaki umowa - zwi zana z
przyznaniem ulgi Abonentowi - została zawarta, Dostawcy
usług przysługuje roszczenie o zwrot przyznanej Abonentowi
ulgi pomniejszonej o proporcjonaln jej warto za okres od

dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwi zania. Roszczenie nie
przysługuje w przypadku rozwi zania umowy przez Abonenta
przed rozpocz ciem
wiadczenia usług, chyba
e
przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urz dzenie ko cowe.
3. Umowa zawarta na czas okre lony ulega przedłu eniu na czas
nieokre lony, o ile Abonent nie zło y przeciwnego
o wiadczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu
obowi zywania
umowy
na
czas
okre lony.
Przed
automatycznym przedłu eniem Umowy, Dostawca Usług
informuje abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym
no niku, w terminie nie pó niej ni 30 dni przed upływem
okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym
przedłu eniu umowy, sposobach jej rozwi zania, a tak e
najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach
taryfowych.
4. O wiadczenie Abonenta o braku woli przedłu enia umowy na
czas nieokre lony powinno zosta dokonane na pi mie oraz
dostarczone Dostawcy usług w terminie wskazanym w ust. 3
na adres siedziby Dostawcy usług lub biura obsługi klienta
Dostawcy usług, wskazanego na stronie internetowej
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5. Abonentowi, który nie skorzysta z uprawnienia do zło enia
o wiadczenia o braku woli przedłu enia umowy, po
przekształceniu si umowy na czas nieokre lony naliczana
b dzie opłata w wysoko ci okre lonej w regulaminie promocji.
6. Abonent mo e zło y
wniosek o przedłu enie okresu
obowi zywania umowy lub o przekształcenie umowy zawartej
na czas nieokre lony w umow na czas okre lony wedle
wybranej taryfy ogólnej lub promocyjnej, o ile nie posiada
zaległo ci płatniczych wobec Dostawcy usług z tytułu
wiadczonych mu na podstawie niniejszej umowy usług.
§4. Tryb i warunki dokonywania zmian umowy, rozwi zanie
umowy
1. Zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
2. Dostawca usług mo e dokona zmiany warunków niniejszej
umowy, w tym okre lonych w Regulaminie wiadczenia usług
cz ci ,
telekomunikacyjnych, b d cym jej integraln
pisemnie lub je li Abonent zgłosi takie
danie poczt
elektroniczn b d za po rednictwem Elektronicznego Biura
Obsługi Klienta (EBOK). W takim przypadku Dostawca usług
dor czy Abonentowi w jednym ze sposobów okre lonych
powy ej tre ka dej proponowanej zmiany z wyprzedzeniem
co najmniej jednego miesi ca przed wprowadzeniem tych
zmian w ycie, a w razie zmian okre lonych w Regulaminie
wiadczenia usług poda je dodatkowo do publicznej
wiadomo ci. Okres ten mo e by krótszy, je li publikacja aktu
prawnego, z którego wynika konieczno wprowadzenia zmian
nast puje z wyprzedzeniem krótszym ni miesi c przed jego
wej ciem w ycie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.
Jednocze nie Abonent zostanie poinformowany o prawie
wypowiedzenia umowy - do dnia wprowadzenia zmian w ycie
- w przypadku braku akceptacji zmian i o braku mo liwo ci
dania przez Dostawc usług proporcjonalnego zwrotu
warto ci udzielonych ulg je li umowa została zawarta na
warunkach promocyjnych, chyba e zmiany warunków umowy
b d wynika bezpo rednio ze zmiany przepisów prawa, w
tym równie
usuni cia niedozwolonych postanowie
umownych lub je eli konieczno
zmiany warunków umowy
wynika z decyzji Prezesa Urz du Komunikacji Elektronicznej
3. Dostawca usług mo e dokona zmiany Cennika, b d cego
integraln cz ci umowy pisemnie lub je li Abonent zgłosi
takie
danie poczt elektroniczn b d za po rednictwem
Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK). W takim
przypadku Dostawca usług poda dodatkowo do publicznej
wiadomo ci tre ka dej proponowanej zmiany w Cenniku, z
wyprzedzeniem co najmniej jednego miesi ca przed
wprowadzeniem tych zmian w ycie, przy czym okres ten
mo e by krótszy, je li publikacja aktu prawnego, z którego
wynika konieczno
wprowadzenia zmian nast puje z
wyprzedzeniem krótszym ni miesi c przed jego wej ciem w
ycie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.
Jednocze nie Abonent zostanie poinformowany o prawie
wypowiedzenia umowy - do dnia wprowadzenia zmian w ycie
- w przypadku braku akceptacji zmian, a je li w wyniku zmiany
doszło do podwy szenia cen tak e o braku mo liwo ci
dania przez Dostawc usług proporcjonalnego zwrotu
warto ci udzielonych ulg.
4. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy
okre lonych
w
Regulaminie
wiadczenia
usług
telekomunikacyjnych lub Cenniku wynika bezpo rednio ze
zmiany przepisów prawa, powoduje obni enie cen usług
telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z
decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej
wiadomo ci, na jego stronie www tre proponowanych zmian,
z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesi ca przed
wprowadzeniem ich w ycie. Okres ten mo e by krótszy, je li
publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczno
wprowadzenia zmian nast puje z wyprzedzeniem krótszym ni
miesi c przed jego wej ciem w ycie lub okres taki wynika z

decyzji Prezesa UKE. Jednocze nie Abonent zostanie
poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku
braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizacj
tego prawa nie b dzie krótszy ni do dnia wej cia tych zmian
w ycie, a je li w wyniku zmiany doszło do podwy szenia cen,
tak e o braku mo liwo ci
dania przez Dostawc usług
proporcjonalnego zwrotu warto ci udzielonych ulg.
5. Je eli konieczno wprowadzenia zmiany warunków umowy,
w tym okre lonych w Regulaminie
wiadczenia usług
telekomunikacyjnych lub w Cenniku, wynika wył cznie ze
zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla
usług telekomunikacyjnych, Dostawca usług dokonuje zmiany
warunków umowy pisemnie lub je li Abonent zgłosi takie
danie poczt elektroniczn b d za po rednictwem EBOK
oraz podaje zakres zmian do publicznej wiadomo ci, za
po rednictwem swojej strony internetowej. W takim przypadku
Dostawca usług informuje o zakresie zmian, terminie ich
wprowadzenia w ycie, miejscu udost pnienia tre ci zmian, o
prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji
zmian - do dnia wprowadzenia zmian w ycie - oraz o
przysługuj cym Dostawcy usług prawie do domagania si
proporcjonalnego zwrotu warto ci udzielonych ulg, je li
Abonent skorzysta z prawa do wypowiedzenia.
6. Ka dej ze stron przysługuje prawo do rozwi zania umowy z
zachowaniem jednomiesi cznego okresu wypowiedzenia
skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego nast puj cego
po okresie rozliczeniowym, w którym zło ono o wiadczenie o
wypowiedzeniu, przy czym Dostawcy usług przysługuje prawo
do rozwi zania umowy tylko z wa nych przyczyn, przede
wszystkim okre lonych w Regulaminie wiadczenia usług. W
przypadku
gdy
umowa
o
wiadczenie
usług
telekomunikacyjnych zawarta na czas okre lony uległa
automatycznemu przedłu eniu na czas nieokre lony po
okresie jej obowi zywania, Abonentowi przysługuje prawo do
jej wypowiedzenia w ka dym czasie z zachowaniem
miesi cznego
okresu
wypowiedzenia.
W
okresie
wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty wiadczenia
usług telekomunikacyjnych obj tych Umow .
wiadczenie usług
7. Dostawca usług mo e zawiesi
Abonentowi,
albo
rozwi za
umow
ze
skutkiem
natychmiastowym, je eli Abonent, pomimo wezwania do
zaniechania naruszania jej zapisów:
a. opó nia si
z zapłat
cało ci lub cz ci opłaty
instalacyjnej, abonamentowej lub dowolnej innej opłaty
okresowej lub opłaty nie b d cej opłat okresow ,
przewidzianej umow , Regulaminem, Regulaminem
Promocji, Cennikiem o co najmniej 14 dni od terminu
wymagalno ci wiadczenia,
b. u ywa sprz tu lub korzysta z Usług niezgodnie z umow
lub jej zał cznikami, w szczególno ci nara a na
zniszczenie ten sprz t lub udost pnia go osobom trzecim
lub dokonuje samowolnej przeróbki sprz tu lub
zako czenia sieci;
c. korzysta z usług niezgodnie z obowi zuj cymi przepisami
prawa, w tym zwłaszcza ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych;
d. udost pnił usługi poza lokal;
e. u ywa jakichkolwiek urz dze zakłócaj cych prawidłowe
funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług;
f. uniemo liwia przedstawicielom Dostawcy usług wymian
lub napraw sprz tu b d zako czenia sieci jak równie
usuni cia usterki albo awarii;
g. utraci tytuł prawny do lokalu lub cofni ta b d odwołana
zostanie zgoda na wiadczenie Usług w lokalu osoby,
która taki tytuł posiada;
h. w inny, ra cy sposób narusza postanowienia umowy lub/i
jej zał czników, w szczególno ci Regulaminu wiadczenia
usług b d przepisów prawa;
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8. O wiadczenia Abonenta o wypowiedzeniu umowy w
przypadkach okre lonych w ust. 2-6 powinny zosta pod
rygorem niewa no ci dokonane na pi mie oraz by
dostarczone Dostawcy usług na adres siedziby Dostawcy
usług lub biura obsługi klienta Dostawcy usług, wskazanego
na stronie internetowej Dostawcy usług. Takiej samej formy
wymaga ewentualne o wiadczenie Dostawcy usług, o którym
mowa w ust. 6. Rozwi zanie Umowy, wypowiedzenie lub
odst pienie od Umowy przez Abonenta mo e nast pi równie
w formie dokumentowej (np. poprzez wiadomo
mail ze
stosownym o wiadczeniem). Dostawca Usług potwierdza
Abonentowi na trwałym no niku przyj cie o wiadczenia, w
terminie 14 dni od dnia zło enia tego o wiadczenia, wskazuj c
nazw usługi b d cej przedmiotem wypowiedzenia, dzie
otrzymania wypowiedzenia i dzie rozwi zania Umowy.
§ 5. Postanowienia ko cowe
1. Umowa zostaje sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych
egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.
2. W zakresie nieuregulowanym w umowie, informacje o:
a. sposobach składania zamówie na pakiety taryfowe,
b. okresie rozliczeniowym,
c. ewentualnych ograniczeniach w zakresie korzystania z
udost pnionych urz dze ko cowych,
d. danych dotycz cych funkcjonalno ci usług,
e. danych dotycz cych jako ci usług, w szczególno ci
minimalne oferowane poziomy jako ci usług
f. zakresie
obsługi
serwisowej,
oraz
sposobach
kontaktowania si ze słu bami serwisowymi Dostawcy
usług,
g. zakresie odpowiedzialno ci z tytułu niewykonania lub
nienale ytego
wykonania
umowy,
wysoko ci
odszkodowania oraz zasad i terminu jego wypłaty, w
szczególno ci w przypadku gdy nie został osi gni ty

ZA DOSTAWC USŁUG

okre lony w umowie poziom jako ci wiadczonych usług,
h. zasadach, trybie i terminie składania oraz rozpatrywania
reklamacji,
i. polubownych sposobach rozwi zywania sporów, (k)
j. sposobie uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz o
kosztach usług serwisowych,
k. sposobie przekazywania Abonentowi informacji o
zagro eniach zwi zanych ze wiadczon usług , w tym o
sposobach ochrony bezpiecze stwa, prywatno ci i danych
osobowych,
l. opłatach nale nych w momencie rozwi zania umowy, w
tym warunkach zwrotu telekomunikacyjnych urz dze
ko cowych, ze wskazaniem na czyj koszt ma nast pi
zwrot
si
w
Regulaminie
wiadczenia
usług
znajduj
telekomunikacyjnych.
3. Integraln cz ci umowy s :
a. Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci
PMCNET,
b. Cennik usług telekomunikacyjnych w sieci PMCNET,
c. Regulamin Promocji
d. Protokół wydania sprz tu nadawczo-odbiorczego w
u yczenie
e. O wiadczenia i wnioski Abonenta.
4. W razie sprzeczno ci pomi dzy tre ci
umowy a jej
zał cznikami, pierwsze stwo w zastosowaniu b d miały
postanowienia umowy.
5. Abonent nie jest zobowi zany odł cza
urz dze
udost pnionych przez Dostawc usług od zasilania.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie i jej zał cznikach
zastosowanie znajd przepisy powszechnie obowi zuj cego
prawa
polskiego,
a
zwłaszcza
ustawy
Prawo
telekomunikacyjne oraz Kodeksu cywilnego.

ZA ABONENTA

Strona 3 z 8

Protokół wydania sprz tu nadawczo-odbiorczego w u yczenie
W ramach zawartej umowy, Dostawca usług udost pnia Abonentowi urz dzenia (zestaw abonencki):

Nazwa urz dzenia
MAC:
SN:
D-SN:
- o warto ci: 300 PLN

inne:

- o warto ci:
Urz dzenia zainstalowane w lokalu Abonenta s własno ci Usługodawcy. Abonent po rozwi zaniu lub wyga ni ciu Umowy,
zobowi zany jest do zwrotu tych urz dze w stanie nie gorszym ni wynikałoby to z normalnego zu ycia w trakcie prawidłowej
eksploatacji. W przypadku braku zwrotu w/w urz dzenia, stwierdzenia uszkodze , lub niezgodno ci urz dzenia z niniejszym
protokołem, Abonent zostanie obci ony kwot warto ci urz dzenia wymienion powy ej, lub dostarczy sprawne technicznie
urz dzenie, posiadaj ce prawidłowe oznaczenie CE, tego samego producenta, rodzaju i modelu jak urz dzenie udost pnione przez
Dostawc usług. W przypadku gdy dany model urz dzenia nie b dzie ju dost pny na rynku - Abonent dostarczy urz dzenie o
analogicznej funkcjonalno ci - uprzednio zaakceptowane przez Dostawc usług.
Potwierdzam odbiór urz dzenia oraz poprawne wykonanie instalacji i nie wnosz uwag

Data i podpis Abonenta
PRZETESTOWANA SZYBKO
Pobieranie:___________Mbit/s

Wysyłanie:________Mbit/s

Zweryfikowano to samo
Potwierdzam uruchomienie usługi
dost pu do Internetu:

DZIAŁANIA DOST PU DO INTERNETU
Siła sygnału:_____________

Abonenta poprzez: dowód osobisty
Podpis Abonenta

Podpis Instalatora

Data:___________

ZASADY OGÓLNE DLA WSZYSTKICH URZ DZE
Nie nale y odł cza zasilania od urz dzenia, nawet gdy nie jest ono u ywane, jednak e podczas wyładowa
zalecamy odł czenie urz dzenia od zasilania poprzez wypi cie zasilacza z gniazda sieciowego.

INFORMACJE DLA URZ DZE

atmosferycznych

WIATŁOWODOWYCH

Nie nale y odł cza kabla wiatłowodowego od Routera
Nie nale y odł cza kabla wiatłowodowego z gniazda na ciennego
Nie nale y dotyka czoła wtyku wiatłowodowego
Nigdy nie nale y kierowa wtyku wiatłowodowego w kierunku oczu patrzenie w kierunku czoła wtyku wiatłowodowego mo e
grozi uszkodzeniem wzroku!
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O WIADCZENIA ORAZ WNIOSKI ABONENTA
ZAŁ CZNIK DO UMOWY O WIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
Z DNIA 02/12/2020 NR 2014/2020/PMCNET
Otrzymanie i zapoznanie si z wzorcami jest konieczne przed zawarciem Umowy.
Wyra enie zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych transmisyjnych warunkuje mo liwo zawarcia i realizacji
Umowy.
Abonent o wiadcza, i przed zawarciem Umowy
otrzymał (i zapoznał si oraz zaakceptował)
nie otrzymał
wzorzec:
1. Umowy
2. Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci PMCNET
3. Cennik usług telekomunikacyjnych w sieci PMCNET
4. Regulamin Promocji
5. Informacji dotycz cej przetwarzania danych osobowych dotycz cych usług wiadczonych przez Dostawc usług i zobowi zuje si
do ich przestrzegania.
Ponadto Abonent o wiadcza, e
został
nie został poinformowany,
i jego dane osobowe w rozumieniu jest rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, a tak e dane
transmisyjne tj, dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za
usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, wskazuj ce poło enie geograficzne urz dzenia ko cowego Abonenta b d
przetwarzane przez Promarket Computers sp. z o.o. w jego BOK w O wi cimiu przy ul. Rynek Główny 1 na potrzeby realizacji Umowy
o wiadczenie usług telekomunikacyjnych, do której zał czane jest niniejsze o wiadczenie.
Abonent
wyra a zgod
nie wyra a zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych, a tak e danych transmisyjnych w celach prezentacji produktów i usług wiadczonych przez
Dostawce usług, za po rednictwem telekomunikacyjnych urz dze ko cowych oraz o wiadcza, e
został
nie został
poinformowany o mo liwo ci wgl du w te dane, jak i pozostałe udost pnione Dostawcy usług oraz o mo liwo ci ich prostowania,
dania ograniczenia ich przetwarzania, ich usuni cia lub przeniesienia, a tak e o prawie do cofni cia zgody w dowolnym momencie
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak równie o pozostałych informacjach zawartych w dokumencie Informacje
dotycz ce przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z tre ci art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)
abonent o wiadcza, e
wyra a zgod
nie wyra a zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, numeru NIP, numeru konta bankowego, adresu poczty elektronicznej, oraz
numeru/ów telefonu/ów kontaktowych w celach realizacji Umowy. Ponadto, Abonent o wiadcza, e
został
nie został
poinformowany o mo liwo ci wgl du w te dane, jak i pozostałe udost pnione Dostawcy usług jako ich administratorowi, które b d
przetwarzane pod adresem jego siedziby oraz o mo liwo ci ich korekty, uzupełnienia oraz wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich
przetwarzania.

Data i podpis Abonenta
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Abonent o wiadcza, e
został
nie został
poinformowany o prawie odst pienia w ci gu 14 dni bez podania przyczyn od Umowy o
zawartej z Dostawc usług poza lokalem przedsi biorstwa Dostawcy usług.

wiadczenie usług telekomunikacyjnych

Abonent wnosi o wykonanie instalacji i aktywacji usług oraz rozpocz cie wiadczenia mu usług przed upływem czternastodniowego
terminu odst pienia od umowy zawartej poza lokalem Dostawcy usług.
Abonent o wiadcza, e
został
nie został
poinstruowany przez Przedstawiciela Dostawcy usług o sposobach post powania z udost pnionym mu przez Dostawc usług
Sprz tem, w tym ewentualnej konieczno ci zwrotu kosztów naprawy lub warto ci uszkodzonego Sprz tu w razie jego uszkodzenia z
winy Abonenta.
Abonent o wiadcza, e
wyra a
nie wyra a zgod /zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych dotycz cych usług, których dotyczy Umowa drog elektroniczn , na
podany przez niego przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej lub za po rednictwem EBOK, oraz e
został
nie został
poinformowany o mo liwo ci wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powy szy sposób.
Abonent wnosi o dostarczanie mu ka dej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym okre lonych w Regulaminie wiadczenia
usług w sieci PMCNET, a tak e o ka dej proponowanej zmianie w Cenniku jak równie o tre ci ka dej proponowanej zmiany warunków
umowy zawartej za pomoc
rodków porozumiewania si na odległo
oraz informacji zwi zanych z wykonaniem Umowy drog
elektroniczn na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej lub za po rednictwem EBOK, chyba e przepisy powszechnie
obowi zuj cego prawa przewiduj zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie, oraz e
został
nie został
poinformowany o mo liwo ci wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powy szy sposób.
Abonent wyra a zgod na potwierdzenie przyj cia składanych przez niego reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje przez
Dostawc usług drog elektroniczn na wskazany adres poczty elektronicznej lub za po rednictwem EBOK
Zobowi zuj si regulowa wszelkie płatno ci z tytułu zawartej umowy na wiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci PMCNET na
wskazany w umowie (lub innym dokumencie stanowi cym zał cznik do tej umowy) rachunek w Alior Banku S.A. Potwierdzam, e
zostałem poinformowany, e płatno ci realizowane przeze mnie na rachunek prowadzony w Alior Bank S.A. zostały scedowane na
Alior Bank S.A.

Data i podpis Abonenta

O WIADCZENIE ABONENTA O SIECI WEWN TRZNEJ
O wiadczam, e zdaj sobie spraw , e usługa, któr wiadczy firma PROMARKET COMPUTERS sp. z o.o. w ramach sieci PMCNET,
dotyczy dostarczenia przepływno ci zgodnej z umow o wiadczenie usług telekomunikacyjnych jedynie za po rednictwem stałego
ł cza kablowego. Firma PROMARKET COMPUTERS Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialno ci za instalacje wykonane przeze mnie
samodzielnie, w szczególno ci za sie wewn trzn . Sie bezprzewodowa WiFi jest opcj , za któr firma PROMARKET COMPUTERS
Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno ci co do jako ci oraz pr dko ci transferu danych oraz obszaru (zasi gu) działania oraz nie
pobiera opłaty za opcj WiFi. O wiadczam, e zostałem poinformowany, e zasi g sieci WiFi zale ny jest od wielu czynników, takich
jak architektura lokalu, budynku, dost pnych innych sieci na podobnym pa mie, ilo ci urz dze podł czonych do sieci WiFi
itp.Rozumiem podpisane o wiadczenie i nie b d składał/a roszcze , z tytułu wykonania instalacji wewn trznej oraz działania sieci
WiFi (jako ci przesyłu, pr dko ci przesyłania danych, zasi gu działania).

Data i podpis Abonenta
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INFORMACJA DOTYCZ CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie:
RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decyduj cy o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane s dane osobowe, czyli tzw.
administrator danych, przekazał Pa stwu informacje niezb dne do zapewnienia rzetelno ci i przejrzysto ci przetwarzania danych
osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pa stwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest PROMARKET COMPUTERS sp. z o.o., ul.
Poprzeczna 1, 43-225 Wola, NIP: 638-15-01-563, REGON:276424217, tel: 33 447 44 44, e-mail: bok@pmcnet.eu
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach zwi zanych z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora danych mo na uzyska informacj , kontaktuj c si z Administratorem danych w nast puj cej formie:
1. telefonicznie pod numerem telefonu: 33 447 44 44
2. za po rednictwem poczty elektronicznej, przesyłaj c informacj na adres: bok@pmcnet.eu
3. listownie i osobi cie pod adresem Biura Obsługi Klienta Administratora danych: Rynek Główny 1, 32-600 O wi cim
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pa stwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane s
w nast puj cych celach:
1. zawarcia i wykonania umowy o wiadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wiadczenia tych usług zgodnie z zawart umow ,
podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,
2. wykonania ci
cych na Administratorze danych obowi zków prawnych (np. wystawienia
i przechowywania faktur oraz innych dokumentów ksi gowych, udost pniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, s dowi i
prokuratorowi), podstawa przetwarzania:art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
3. dochodzenia ewentualnych roszcze z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania zawartej umowy o wiadczenie usług
telekomunikacyjnych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,
4. marketingu usług wiadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pa stwa dane osobowe b d przechowywane:
1. przez okres trwania umowy o wiadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zako czeniu trwania takiej umowy w celu pełnego
rozliczenia si stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszcze z takiej umowy (3 lata od
rozwi zania umowy), a w zakresie rozlicze z urz dem skarbowym przez okres przedawnienia zobowi za podatkowych, tj. 5 lat
od ko ca roku podatkowego, w którym pojawiła si konieczno zapłaty podatku z tytułu wiadczonych na Pa stwa rzecz usług,
2. je li dane s przetwarzane w oparciu o wyra on zgod , dane osobowe b d przetwarzane do momentu wycofania tej zgody
przez osob , której dane dotycz .
ODBIORCY DANYCH
Dost p do danych b d miały osoby pracuj ce i współpracuj ce z Administratorem danych w zakresie realizacji na Pa stwa rzecz
usług, w tym realizuj cych usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizuj ce usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora
danych. Pa stwa dane w przypadkach ci le okre lonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne b d
musiały by przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywa Pa stwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar
obejmuj cy kraje Unii Europejskiej, Norwegi , Liechtenstein i Islandi ).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ
Informujemy, e przysługuj Pa stwu nast puj ce prawa dotycz ce danych osobowych:
1. dost pu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Pa stwa dane, a je li tak, to w jakim
zakresie,
2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pa stwa zdaniem s one nieprawidłowe lub niekompletne,
3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i
wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyj tkiem ich przechowywania,
4. usuni cia przetwarzania danych, które przetwarzane s przez Administratora danych bezpodstawnie,
5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania
ich do Pa stwa.
PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRA ON

ZGOD

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa si w oparciu o wyra on przez Pa stwa zgod , przysługuje Pa stwu prawo do
cofni cia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrze eniem, e wycofanie zgody nie wpływa na zgodno
z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem
Strona 7 z 8

PRAWO DO WYRA ENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH
Przysługuje Pa stwu równie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
1. wobec przetwarzania dotycz cych Pa stwa danych na potrzeby marketingu bezpo redniego. Administratorowi danych, po
wniesieniu takiego sprzeciwu, nie b dzie wolno ju przetwarza danych osobowych do takich celów,
2. z przyczyn zwi zanych z Pa stwa szczególn sytuacj – wobec przetwarzania danych, które odbywa si w oparciu o wykonanie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikaj cych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora
danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie b dzie wolno ju przetwarza danych osobowych do takich
celów, chyba e Administrator danych wyka e, e istniej wa ne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania
danych, które b d nadrz dne wobec Pa stwa interesów, praw i wolno ci, albo gdy istnie b d podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszcze .
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Do zawarcia umowy o wiadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Pa stwa danych wskazanych w
formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie okre lony obowi zuj c ustaw z 2004
roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale
wi e si z obowi zkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) zwi zanym z potwierdzeniem zgodno ci
podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie b dziemy mogli realizowa zawartej
umowy. Dodatkowo mo emy prosi o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacz co utrudni lub spowoduje brak
mo liwo ci kontaktu z Pa stwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na mo liwo zawarcia umowy. Dane te zostały
okre lone w art. 161 ust. 3 powołanej wy ej ustawy Prawo telekomunikacyjne
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Przysługuje Pa stwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma by ustanowiony Prezes Urz du Ochrony
Danych Osobowych w przypadku, gdy Pa stwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa si z
naruszeniem prawa
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Pa stwa dane nie b d przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równie profilowane, co oznacza, e adne decyzje
wywołuj ce wobec Pa stwa skutki prawne lub w podobny sposób na Pa stwa istotnie wpływaj ce nie b d oparte wył cznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wi
si z tak automatycznie podejmowan decyzj .
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