
Szanowny Kliencie! 
Prywatność obecnych i przyszłych naszych Klientów, to dla nas rzecz priorytetowa.  
Nie rozszerzamy potrzeb i konieczności zwiększenia zakresu naszych uprawnień dotyczących 
przetwarzania danych osobowych naszych Abonentów. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, 
przetwarzane na potrzeby świadczonych usług, a zgodę Abonent, Klient może wycofać w każdej 
chwili.  
W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie będzie 
regulowało kwestie ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. 
W związku z tym chcielibyśmy poinformować wszystkich Abonentów i Klientów o przetwarzaniu Ich 
danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej 
przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat. 
 
Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorami Twoich danych będziemy my tj.: Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Centrum” 
Zgierz z siedzibą w 95-100 Zgierz, ul. Lechonia 2. (nadal będziemy używać skrótu STVK „Centrum” 
Zgierz. 
 
O jakich danych mówimy? 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Abonenta z naszych usług, 
w tym telewizji kablowej, dostępu do internetu oraz strony internetowej STVK „Centrum” Zgierz           
i znajdujących się tam serwisów i materiałów programu lokalnego „Telewizji Centrum”,                       
w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas 
oraz naszych Zaufanych Partnerów. 
 
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przedsiębiorcy mogą wykorzystywać bez uzyskania 
osobnej zgody uprawnionego wszelkich danych koniecznych do świadczenia i rozliczenia usługi        
w zakresie telewizji kablowej i dostępu do internetu. Jednocześnie w zwykłych okolicznościach 
ustawodawca nie ogranicza zakresu takich danych – mogą być to wszelkie dane, konieczne dla 
prawidłowego wykonania i rozliczanie zawartej z konsumentem umowy. 
Inaczej jednak przedstawia się sytuacja w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zgodnie 
z art. 161 prawa telekomunikacyjnego dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej 
może bez wyraźnej zgody uprawnionego przetwarzać jedynie następujące jego dane: 

 nazwisko i imiona; 
 imiona rodziców; 
 miejsce i datę urodzenia; 
 adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny, niż adres miejsca 

zamieszkania; 
 numer  ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej; 
 nazwę, serię i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, 

który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer 
paszportu lub karty pobytu; 

 zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec 
dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wynikającego z umowy                
o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

W celu rozszerzenia zakresu przetwarzanych danych (np. o numer konta bankowego, numer telefonu 
kontaktowego lub poczty elektronicznej) konieczne  jest uzyskanie  wyraźnej zgody użytkownika 
będącego osobą fizyczną. 
Jak widać zakres ten jest z jednej strony węższy od zakresu wynikającego z ustawy o ochronie 
danych osobowych (zawiera bowiem tylko ściśle określony zakres danych – na resztę potrzebna jest 
zgoda), z drugiej jednak strony pozwala na wykorzystanie pewnego zestawu danych niezależnie      
od potrzeb przedsiębiorcy (nie zawsze bowiem dla świadczenia usługi konieczne jest np. dane          
o imionach rodziców – a przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą je przetwarzać bez osobnej zgody 
uprawnionego). 



Komu możemy przekazać dane? 
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym 
je na nasze zlecenie, np. firmie konserwującej instalację abonencką, podwykonawcom naszych usług 
w zakresie instalacji, montażu i konserwacji sieci i urządzeń abonenckich oraz podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom 
ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.  
 
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić 
sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności STVK 
„Centrum” Zgierz. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania 
z tych praw. 
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? 
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi 
przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia 
usług, w tym dopasowywania ich do Twoich oczekiwań w zależności od proponowanych ofert 
pakietów telewizyjnych i pakietów dostępu do internetu, analizowania ich i udoskonalania 
oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi 
dokumentami są zazwyczaj umowy abonenckie i regulaminy lub podobne dokumenty dostępne 
w usługach, z których korzystasz). Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się za Twoją 
osobistą zgodą.  
Dlatego też prosimy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w umowie              
o świadczenie usług telekomunikacyjnych skreślając słowo "NIE".  
 
 
 
           Zarząd 
        STVK „Centrum” Zgierz 

https://onas.wp.pl/poufnosc.html

