RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Co to jest RODO
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Jaki jest cel RODO
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Od kiedy stosujemy RODO
Od 25.05.2018 r.

Co znajduje się w dokumencie
Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

Jak przetwarzamy dane osobowe
Jako ARNET ISP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w świetle przepisów jesteśmy
administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób
bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy
w następujących celach:
1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez
usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej
zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem
umowy”);
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
a) przechowywanie danych o połączeniach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,
c) zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) przez czas wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać
„obowiązkiem prawnym”),
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna:
obowiązek prawny) lub
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę
finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać
„naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy),
a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia
przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa
prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy
innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa
prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
5) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności
raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas
trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające
z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
6) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu,
przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym
reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych
źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej
zawarciem;
7) wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane
o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy
(podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Które dane należy nam podać
Warunkiem skorzystania z naszych usług telekomunikacyjnych jest podanie następujących danych: imię,
nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres
korespondencyjny - jest to wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy
Podanie innych danych: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem
umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.
Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z
Dostawcą Usług Umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest
brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem tj. np. kontaktowanie się z
Abonentem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, brakiem możliwości kontaktu tą drogą w obie
strony włącznie ze zgłoszeniem awarii - wtedy pozostaje jedynie forma listowna albo osobista wizyta w biurze .

Komu przekazujemy Państwa dane
Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym
w wykonywaniu naszych czynności:
a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
b) podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych, obsłudze korespondencji
w procesie obsługi Klienta;
c) podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową;

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię

Automatyczne podejmowanie decyzji
Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących
sytuacjach: w celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowania na nie podejmujemy
automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego za niezgodny
z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy taki ruch lub
blokujemy taki ruch. Mogą Państwo zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez
naszego pracownika. Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o połączeniach
telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas
zaobserwowanych przypadkach nadużyć.

Dane transmisyjne i o lokalizacji
W związku z tym, że korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy Państwa dane
transmisyjne. Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:
1) wykonania umowy, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz
w celu rozpatrywania reklamacji;
2) zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami;
3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
5) przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów.

Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług
telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczególności o czasie trwania sesji internetowych i ilości
transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych. Dane transmisyjne możemy
wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia
roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa. W celach wykrywania nadużyć
i zapobiegania im, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług będziemy wykorzystywać dane transmisyjne do
profilowania naszych Klientów, oceniając na przykład, czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej
sieci. Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji - bez informacji, do którego abonenta się
odnoszą - możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności i rozbudowy naszej
sieci, zarządzania ruchem.

Przysługujące Państwu uprawnienia
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do
złożonego wniosku);
4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20
RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w biurze ARNET ISP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni
do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa
uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają
z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy
prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje
Nasze dane kontaktowe:
ARNET ISP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Jana Kochanowskiego 53/7,
58-150 Strzegom,
Telefon: 605-37-61-55
E-mail: arnet@arnet-isp.com

