
 

Obowiązek informacyjny RODO 

dla Abonentów Operatora korzystających z usługi Internetu 

      

W wyniku połączenia administratorem Państwa danych osobowych, od dnia połączenia, tj. 2 stycznia 2023 r., 

jest Netia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa (dalej: „Spółka”). 

Spółka gwarantuje, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych 

celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.  

Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.  

Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, w tym profilowane, w celu: 

• wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej, takich jak: marketing, 

windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania 

umowy, celach wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności 

gospodarczej, w tym celach dowodowych, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę, analitycznych i statystycznych obejmujących także 

tworzenie modeli statystycznych, archiwalnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO; lub 

• wskazanym w treści udzielonej konkretnej zgody - przetwarzanie danych odbywa się wówczas na 

podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być 

przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej 

zakończeniu przez: a) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów 

prawa, b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, 

administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych. 

Monitoring prawidłowości przetwarzaniem danych osobowych realizuje wyznaczony w Spółce Inspektor 

Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można kontaktować się drogą mailową na adres: iod@netia.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Spółki z dopiskiem na kopercie „IOD”, we wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, także w razie wątpliwości co do posiadanych praw. 

Spółka przetwarza dane pozyskane bezpośrednio od przejmowanej Spółki Logitus w ramach procesu połączenia 

spółek, w zakresie przekazanych przez Panią/Pana do Logitus danych osobowych niezbędnych do zawarcia i 

realizacji umowy, w szczególności imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres 

zamieszkania, adres świadczenia usług, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu.  

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki - posiadają wyłącznie 

upoważnieni przez Spółkę pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym 

administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, 

podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, 

organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania 

opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, integratorom oraz podmiotom realizującym 

dodatkowe świadczenia w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawionym na podstawie 

przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom 

zajmującym się obrotem wierzytelnościami, spółkom z Grupy Kapitałowej Polsat Plus w celach zarządczych, 

podmiotom świadczącym usługi realizowane przy pomocy usług Spółki, innym podmiotom wskazanym, w 

szczególności w treści odrębnej zgody. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

• dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 
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• sprostowania danych lub ich uzupełnienia; 

• żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; 

• wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku przetwarzania 

ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki, 

• do otrzymania od Spółki Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz do 

przenoszenia danych osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany.  

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które 

nastąpiło przed wycofaniem zgody. 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za 

zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które 

mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych 

przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

W toku realizowanych przez Spółkę czynności nie dochodzi do zautomatyzowanego kwalifikowanego 

podejmowania decyzji. 

Z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych może Pani/Pan zapoznać się również na stronie www.   
https://www.netia.pl/pl/pomoc/informacje-dla-abonentow/regulaminy-i-dokumenty/strefa-logitus 

 

  

Z poważaniem, 

Netia 
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