Regulamin św iadczenia us ług
telekomunikacyjnych

c.

Awaria – nieprawid łowo ść funkcjonowania Sieci lub Sprz ętu,
skutkująca
zaprzestaniem
świadczenia
Us ług
lub
niedotrzymaniem parametrów jako ści ich św iadczenia,
okre ślonych w Umowie, za której usunięcie ponosi
odpowiedzialno ść, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego,
Dostawca;

d.

Biuro Obsługi – prowadzony przez Dostawcę lokal
przeznaczony do obs ługiwania Abonentów. Aktualna lista Biur
Obs ługi dostępna jest w Serwisie internetowym;

§1
Postanowienia ogólne i przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy
Regulamin
świadczenia przez:

a)

b)

c)

2.

3.

a.
b.

okre śla

szczegó łowe

zasady

TELE-NECIK.PL Paweł Idrian z siedzibą w Makowie,
96-124, ul. G łówna 128, NIP:836-105-65-46, REGON:
100979334, e-mail: tele_necik@poczta.fm, zwanym dalej:
Operatorem lokalnym;
EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708,
ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsi ębiorców KRS
pod numerem KRS: 0000171054, REGON: 634497403,
NIP: 7781410391, kapita ł zak ładowy 37 275 000,- z ł re prezentowana przez pe łnomocnika EVIO Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, lub
EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Nie podleg ło ści 27, wpisana w rejestrze przedsi ębiorców
KRS pod numerem KRS: 0000377126, REGON:
301664164, NIP: 783-166-63-08, kapita ł zak ładowy
30.000,- z ł * (zwaną/zwanymi dalej: EVIO)*,

us ług dostarczania Internetu i programów telewizyjnych, w
tym Us ługi Aktywacji, wraz z Us ługami dodatkowymi,
zwanymi dalej również - każdy z osobna: Dostawcą lub
łą cznie: Dostawcami, przy czym Us ług ę dostarczania
Internetu św iadczy wy łącznie podmiot wskazany pod lit. a), a
us ług ę dostarczania programów telewizyjnych – podmiot
wskazany pod lit. a) oraz podmiot wskazany pod lit. b) lub c).
Dostawcy św iadczą Us ługi w zasi ęgu Sieci, w zakresie
istniejących
możliwo ści
technicznych,
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawa.
Dostawcy św iadczą
swoje Us ługi zgodnie z zakresem wskazanym w ust. 1
powyżej. Zakres konkretnych Us ług św iadczonych na rzecz
poszczególnych Abonentów okre śla Umowa. Każdy z
Dostawców
ponosi
wobec
Abonenta
indywidualną
odpowiedzialno ść za realizacj ę św iadczonych przez siebie
Us ług.
Ś wiadczenie Us ług i korzystanie z nich odbywa si ę na
podstawie: Umowy o św iadczenie us ług telekomunikacyjnych
(zwanej dalej Umową), niniejszego Regulaminu św iadczenia
us ług Internetu i telewizji cyfrowej (zwanego dalej
Regulaminem), Cennika św iadczenia us ług (zwanego dalej
Cennikiem), Regulaminu promocji, jeżeli Umowa zawarta
zostanie na warunkach promocyjnych oraz Zamówienia, jeżeli
takowe zosta ło z łożone w formie elektronicznej lub pisemnej.
§2
Słownik definicji
Użytym w Umowie, Regulaminie, Cenniku, Regulaminach
promocji, a także pozosta łych dokumentach stosowanych
przez Dostawców nadaje się następujące znaczenie:

e.
f.
g.
h.
i.

j.

k.

l.

Konsument – Abonent zawierający Umowę w celu
bezpo średnio niezwiązanym z prowadzoną dzia łalno ści ą
gospodarczą lub zawodową;
Lokal – wydzielona trwa łymi ścianami w obr ębie budynku
izba lub zespó ł izb, w którym św iadczone są lub mają by ć
świadczone Us ługi;
Okres rozliczeniowy – miesięczny okres, za który
dokonywane są rozliczenia należno ści Abonenta wobec
Dostawcy z tytu łu św iadczonych Us ług, pokrywający si ę z
miesiącem kalendarzowym;
Podstawowa obsługa serwisowa – obejmuje świadczone
przez Dostawcę us ługi w zakresie prawid łowo ści
funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Sieci i Sprz ętu, w
zakresie wskazanym w §7 Regulaminu, w tym nieodp łatną
(nie dotyczy op łaty z tytu łu zakończenia po łączenia, w
przypadku po łączeń telefonicznych) możliwo ść kontaktu ze
s łużbami odpowiedzialnymi za obs ług ę serwisową (w tym
aktualną, alternatywną ofert ę Us ług Dostawcy) za
po średnictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie, pod
numerem 696-452-252;
Przedstawiciel Dostawcy – umocowana przez Dostawcę
osoba dzia łająca w imieniu i na rzecz Dostawcy, uprawniona
do sk ładania i przyjmowania o świadczeń woli w zakresie
zawierania, zmiany i rozwiązywania Umowy lub uprawniona
do wykonywania jej postanowień, a także osoba wykonująca
w imieniu Dostawcy czynno ści techniczne konieczne do
świadczenia Us ług na rzecz Abonenta.
Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez
Operatora lokalnego pod adresem www.tele-necik.pl oraz
przez EVIO pod adresem www.telewizjaswiatlowodowa.pl,
wraz z podstronami, w tym indywidualnymi stronami
elektronicznego Biura Obs ługi;
Sieć – sieć telekomunikacyjna, którą dysponują Dostawcy,
oparta na technologii przewodowej, wykorzystywana przez
Dostawców do świadczenia Us ług;

m. Siła
n.

Abonament – należna Dostawcy od Abonenta sta ła op łata
miesięczna za korzystanie z Us ług Dostawcy. Us ługi obj ęte
Abonamentem szczegó łowo okre śla Umowa;
Abonent – osoba fizyczna posiadająca pe łn ą zdolno ść do
czynno ści prawnych, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieb ędąca osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolno ść prawną, z którą Dostawcy (dzia łający
samodzielnie lub przez odpowiednio umocowanego
Operatora lokalnego) zawarli Umow ę na pi śmie lub w formie
elektronicznej, za pomocą formularza udost ępnionego w
Serwisie internetowym, o ile Dostawcy zapewnią taką
możliwo ść;

Gniazdo abonenckie – fizyczny punkt, w którym Abonent
uzyskuje dostęp do Sieci, znajdujący się w Lokalu,
umożliwiający pod łączenie Urządzenia lub Sprz ętu, celem
korzystania z Us ług;

o.

p.

wyższa – zewnętrzne zdarzenie niezależne od Stron,
które nie jest możliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w
szczególno ści: wojny, katastrofy naturalne, strajki;
Sprzęt – wszelkie urządzenia elektryczne lub elektroniczne,
przeznaczone do św iadczenia przez Dostawc ę Us ług (w
szczególno ści modem, router, dekoder, modu ł CAM, karta
dekodująca, zasilacz i kable), stanowiące w łasno ść Dostawcy
oraz oddane do używania Abonentowi. Postanowienia
Regulaminu stosuje się odpowiednio, w przypadku Abonenta
dysponującego w łasnym Sprzętem;
Umowa – umowa o św iadczenie Us ług zawarta z Abonentem
przez Dostawców (dzia łających samodzielnie lub za
po średnictwem odpowiednio umocowanego Operatora
lokalnego) w formie pisemnej lub formie elektronicznej za
pomocą
formularza
udostępnionego
w
Serwisie
internetowym;
Urządzenie

–

urządzenie

Abonenta

umożliwiające
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korzystanie z Us ług, w szczególno ści odbiornik telewizyjny,
telefon, router, urządzenia mobilne spe łniające wymagania
opisane w § 13 ust. 2 oraz komputer osobisty;

q.

r.
s.

Usługa – us ługa dostarczania Internetu oraz us ługa
dostarczania programów telewizyjnych, w tym us ługa
Aktywacji wraz z Us ługami dodatkowymi, jak również us ługi
serwisowe, św iadczone na rzecz Abonenta przez
poszczególnych Dostawców. Zakres Us ług św iadczonych na
rzecz poszczególnych Abonentów, jak również Dostawców
świadczących poszczególne Us ługi na rzecz Abonenta
okre śla Umowa;
Usługi dodatkowe – us ługi świadczone przez Dostawc ę,
powiązane z Us ługami, wskazane w Cenniku, Regulaminie
lub w Umowie;
Zamówienie – porozumienie, na podstawie którego Strony
wskazują zakres Us ług, które mają być przedmiotem Umowy,
pozwalające na ustalenie faktu istnienia możliwo ści
technicznych przy łączenia Lokalu do Sieci, stworzenie takich
możliwo ści lub okre ślenie kosztów ich stworzenia.
§3
Zawarcie i czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, po spe łnieniu
przez osobę mającą zostać Abonentem warunków
okre ślonych w Regulaminie oraz stwierdzeniu przez
Dostawcę istnienia możliwo ści technicznych świadczenia
Us ług. Dostawca może dodatkowo zapewni ć możliwo ść
zawarcia Umowy w formie elektronicznej, za pomocą
formularza udostępnionego w Serwisie internetowym. Zapisy
niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku
rozszerzania zakresu Umowy o Us ług ę kolejnego rodzaju, w
tym o Us ług ę dodatkową.
2. W przypadku braku możliwo ści technicznych przy łączenia
Lokalu do Sieci, jak również wyst ępowania okoliczno ści
istotnie utrudniających przy łączenie Lokalu do Sieci lub
rodzących znaczne jego koszty, Dostawca może odmówi ć
zawarcia Umowy lub uzgodnić z Abonentem, przed
zawarciem Umowy, w osobnym porozumieniu, sposób
wykonania zleconych Us ług, w szczególno ści ich termin oraz
koszt.
3. W przypadku zawarcia Umowy na czas oznaczony, po
up ływie tego czasu, ulega ona automatycznemu przed łużeniu
na czas nieoznaczony. Strony mogą zapobiec przed łużeniu
okresu obowiązywania Umowy na czas nieoznaczony,
sk ładając odpowiednie o świadczenie. Dla swej skuteczno ści
o świadczenie winno zostać doręczone na miesiąc
kalendarzowy przed up ływem terminu na jaki umowa zosta ła
zawarta.
W
przypadku
nieprzed łużenia
okresu
obowiązywania Umowy, Umowa wygasa z ostatnim dniem
czasu, na który zosta ła zawarta.
4. Minimalny czas trwania Umowy stanowi jeden pe łny Okres
rozliczeniowy. Jeden pe łny Okres rozliczeniowy stanowi
również minimalny czas św iadczenia poszczególnych Us ług o
charakterze ciąg łym. W przypadku Konsumenta, czas
oznaczony, stanowiący początkowy czas obowiązywania
Umowy nie może być d łuższy niż 12 miesi ęcy.
5. W przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych,
Regulaminy promocji traktować należy jako uregulowania
szczególne wobec Regulaminu oraz Cennika.
§4
Lokal
1. Dostawca może żądać przedstawienia informacji lub
dokumentów, potwierdzających przys ługiwanie Abonentowi
odpowiedniego tytu łu prawnego do Lokalu.
2. Dostawca zawrze Umow ę, obejmującą przy łączenie Lokalu
do Sieci, wy łącznie z podmiotem, któremu przys ługuje
odpowiedni tytu ł prawny do tego Lokalu. Dostawca może
odmówić przy łączenia Lokalu do Sieci, w przypadkach
opisanych we w ła ściwych przepisach, w szczególno ści
uzależnić wykonanie takiej czynno ści od wspó łdzia łania

uprawnionego, o którym mowa w art. 684 KC w związku z art.
32 ustawy o wspieraniu rozwoju us ług i sieci
telekomunikacyjnych.
3. Abonent zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi
Dostawcy, w uzgodnionym terminie, dost ęp do Sprz ętu oraz
innych elementów Sieci, znajdującej si ę na terenie Lokalu, w
zakresie, w którym jest to niezb ędne dla zapewnienia
prawid łowego funkcjonowania Sieci, w tym w szczególno ści
celem jej konserwacji, regulacji, naprawy lub modernizacji.
§5
Abonent
1. Umowa jest zawierana:
a. w imieniu Dostawcy przez umocowanego przez niego
Przedstawiciela Dostawcy,
b. przez Abonenta – osobi ście lub przez dzia łającego w jego
imieniu i na jego rzecz przedstawiciela ustawowego lub
pe łnomocnika. Osoba umocowana zobowiązana jest
potwierdzić swoją tożsamo ść wobec Dostawcy oraz
przedstawić dokument potwierdzający umocowanie.
Pe łnomocnictwo powinno by ć udzielone w formie
pisemnej.
2. Zawarcie Umowy może zostać uzależnione od podania przez
Abonenta pe łnych danych:
a. w przypadku osoby fizycznej: nazwisko i imienia, adresu
aktualnego
miejsca
zamieszkania
i
adres
korespondencyjny,
jeżeli
jest
inny
niż
adres
zamieszkania, numer ewidencji PESEL lub numer
paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowca, a
dodatkowo za zgodą Abonenta innych danych np. numer
ewidencji podatkowej NIP Abonenta, numer konta
bankowego, adres poczty elektronicznej oraz numery
telefonów kontaktowych,
b. w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieb ędących osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolno ść prawną i osób fizycznych
zawierających Umow ę w związku z prowadzoną
dzia łalno ści ą gospodarczą: nazwa firmy, aktualny i
dok ładny adres siedziby firmy oraz przedstawienie
podstawowych dokumentów identyfikujących status
prawny Abonenta, w szczególno ści: odpis z rejestru lub
ewidencji oraz kopia za świadczenia NIP i wydania
numeru Regon.
3. Dostawca, w przypadku powzięcia wątpliwo ści odno śnie
możliwo ści wykonania przez Abonenta zobowiązań, może
uzależnić zawarcie Umowy od:
3.1
dostarczenia
przez
Abonenta
dokumentów
potwierdzających możliwo ść wykonania zobowiązania wobec
Dostawcy,
3.2 pozytywnej oceny wiarygodno ści p łatniczej Abonenta,
wynikającej z danych będących w posiadaniu Dostawcy lub
udost ępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej
w trybie okre ślonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udost ępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych;
Dostawca
powiadomi
Abonenta
o
wystąpieniu takiego zastrzeżenia.
4. Dostawca może odmówi ć zawarcia Umowy lub zawrze ć
Umowę na warunkach mniej korzystnych dla Abonenta, w
wyniku negatywnej oceny wiarygodno ści p łatniczej Abonenta.
W szczególno ści Dostawca może odmówić zawarcia Umowy
na warunkach promocyjnych lub żądać zabezpieczenia
wierzytelno ści wynikających z Umowy poprzez dokonanie
przedp łaty w wysoko ści op łaty aktywacyjnej, jak również
sze ściokrotno ści należnego Abonamentu. Dostawca może
również żądać z łożenia kaucji za Sprzęt oddany do używania.
5. Dostawca uprawniony będzie do zaspokojenia swych roszczeń
z kwot opisanych w ust. 4, po uprzednim wezwaniu Abonenta
do zap łaty należno ści, w formie pisemnej. Postanowienia
zdania pierwszego nie naruszają uprawnienia Dostawcy do
zawieszenia św iadczenia Us ług lub wypowiedzenia Umowy, z
zachowaniem
w ła ściwego
trybu,
przewidzianego
postanowieniami Regulaminu. W przypadku opisanym w
zdaniu pierwszym Abonent zobowiązany b ędzie do
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6.

7.

8.

9.

uzupe łnienia kwot opisanych w ust. 4, w terminie 7 dni od
wezwania Dostawcy.
Dostawca zwróci Abonentowi kwotę opisaną w ust. 4, w
terminie 7 dni od wyga śni ęcia Umowy oraz zaspokojenia
przez Abonenta roszczeń Dostawcy wynikających z Umowy.
Dostawcy przys ługuje prawo odmowy zawarcia Umowy, jeżeli
podmiot zawierający Umow ę lub dokonujący Zamówienia
pos ługuje się dokumentami zniszczonymi lub budzącymi
wątpliwo ść co do ich autentyczno ści lub kompletno ści.
Abonent zobowiązany jest do zapewnienia zasilania Sprz ętu
oraz innych elementów Sieci, zainstalowanych w Lokalu,
niezbędnych do korzystania z Us ług.
Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Abonenta, przy
wykorzystaniu Us ług dodatkowych, tre ści o charakterze
bezprawnym.

§6
Rozpoczęcie świadczenia Usług
1. Każdy z Dostawców będzie św iadczy ć Us ługi na rzecz
Abonenta na podstawie Umowy i w zakresie okre ślonym jej
postanowieniami, w tym okre ślonymi w niniejszym
Regulaminie.
2. Dostawca uprawniony jest do zróżnicowania zakresu oraz
cen Us ług dostępnych dla poszczególnych grup Abonentów,
w tym w szczególno ści jego ograniczenia dla Abonentów
korzystających z Us ług na potrzeby prowadzonej dzia łalno ści
gospodarczej lub dla celów publicznego odtwarzania
programów, w zależno ści od zakresu posiadanych przez
Dostawcę uprawnień.
3. Zawierając
Umowę,
Abonent
wyraża
zgod ę
na
przeprowadzenie przez Przedstawicieli Dostawcy prac w
Lokalu, niezbędnych dla Przy łączenia, w tym w szczególno ści
poprowadzenie kabli, w tym przez nieruchomo ść gruntową,
na której po łożony jest Lokal, przewiercenie niezb ędnych
otworów, zainstalowanie Gniazda abonenckiego oraz montaż
Sprzętu.
4. Abonent
jest
zobowiązany
wspó łpracowa ć
z
Przedstawicielem Dostawcy, w sposób gwarantujący
dokonanie Przy łączenia w możliwie najkrótszym czasie.
5. Przedstawiciele Dostawcy nie są zobowiązani do obs ługi
bądź naprawy Urządzenia, w szczególno ści do jego
konfiguracji. Dostawca nie jest odpowiedzialny za z ły stan
techniczny Urządzeń Abonenta, ani za zak łócenia techniczne
spowodowane tym stanem.
6. W Lokalu Abonenta zostaje zainstalowane jedno Gniazdo
abonenckie będące w łasno ści ą Dostawcy. Za przy łączenie
drugiego oraz kolejnych Gniazd abonenckich w Lokalu,
Abonent ponosi op łaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
Maksymalną liczbę Gniazd abonenckich w Lokalu wyznacza
oferta Dostawcy oraz techniczne warunki przy łącza Lokalu do
Sieci.

przechodzi na Abonenta.
Abonent zobowiązuje się używać Sprz ętu oraz innych
elementów Sieci zgodnie z udost ępnioną instrukcją obs ługi i
ich przeznaczeniem oraz nie dokonywa ć w nich żadnych
zmian. Podczas wy ładowań atmosferycznych Sprz ęt
i Urządzenia powinny by ć od łączone od zasilania
energetycznego oraz Gniazda abonenckiego.
7. Abonent zobowiązany jest powiadomić Przedstawiciela
Dostawcy – w terminie 48 godzin – o stwierdzeniu utraty lub
zniszczenia Sprzętu lub innych elementów Sieci.
8. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprz ętu lub
elementów Sieci zainstalowanych w Lokalu, po ich wydaniu
Abonentowi, koszty naprawy lub wymiany ponosi Abonent,
w tym w szczególno ści w przypadku naruszenia przez
Abonenta postanowień ust. 3 lub ust. 6. Postanowienia
zdania pierwszego nie dotyczą przypadków utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia wynik łego z wad Sprz ętu lub
elementów Sieci, za które odpowiedzialno ść na zasadach
okre ślonych w Kodeksie cywilnym ponosi Dostawca,
producent Sprzętu lub elementów Sieci.
9. Z zastrzeżeniem jednoznacznie odmiennych postanowień
Umowy lub Regulaminu, a w szczególno ści wskazanych w
niniejszym paragrafie, Dostawca nie wprowadza ograniczeń
w zakresie korzystania ze Sprzętu, jak również o świadcza, że
nie zosta ły one wprowadzone na jego zlecenie.
6.

§8
Zasady zwrotu Sprzętu
1. Abonent zobowiązany jest na swój koszt zwróci ć Sprz ęt do
siedziby operatora, w ciągu 7 dni od dnia wyga śni ęcia
Umowy.
2. Abonent zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt Sprz ętu,
w przypadku zmiany Pakietu us ług, skutkującej konieczno ści ą
wymiany Sprz ętu, w ciągu 7 dni od dnia zmiany Pakietu
us ług. Dostawca uprawniony jest do uzależnienia wydania
w ła ściwego Sprz ętu od zwrotu Sprz ętu dotąd posiadanego
przez Abonenta.
3. Na żądanie i koszt Abonenta Sprz ęt może zosta ć odebrany z
Lokalu przez Przedstawiciela Dostawcy, za op łat ą zgodną z
obowiązującym cennikiem.
4. Na zasadach okre ślonych w Cenniku Dostawca może
obciążyć Abonenta obowiązkiem zap łaty kary umownej, w
wysoko ści wskazanej w Cenniku, jeżeli Abonent nie zwróci
Sprzętu, w terminie wskazanym w ust. 1-2. Kwota kary
umownej liczona będzie odr ębnie dla każdego elementu
Sprzętu, udostępnionego Abonentowi. Kwota kar umownych
nie przekroczy warto ści powo ływanego Sprz ętu.
§9
Zwrot ulg
1.
Prócz op łaty za niezwrócony lub uszkodzony Sprz ęt, w
razie jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub
przez Dostawcę us ług z winy Abonenta przed up ływem
terminu na jaki Umowa - związana z przyznaniem ulg
Abonentowi - zosta ła zawarta, Dostawcy us ług przys ługuje
roszczenie o zwrot przyznanej Abonentowi ulgi pomniejszonej
o proporcjonalną jej warto ść za okres od dnia zawarcia
Umowy do dnia jej rozwiązania. Kwota ulg okre ślona jest w
Umowie, a także ewentualnie w Regulaminie promocji lub
Cenniku.
2.
Zwrot ulg nastąpi na podstawie wystawionej przez
Dostawcę us ług noty obciążeniowej.

§7
Sprzęt
1. Sprzęt oraz wszelkie inne elementy Sieci przekazane
Abonentowi, w tym zamontowane w Lokalu pozostają
w łasno ści ą Dostawcy wskazanego w Umowie.
2. Sprzęt oraz wszelkie inne elementy Sieci mogą by ć używane
jedynie w Lokalu wskazanym w Umowie lub w innym miejscu
uzgodnionym przez Strony w Umowie.
3. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Sprz ętem ani
innymi elementami Sieci, a w szczególno ści do ich
udost ępniania (bezp łatnie i odp łatnie) osobom trzecim.
Abonent nie jest uprawniony do przy łączania do Sieci
urządzeń innych niż Sprzęt lub Urządzenie.
4. Udostępnienie Abonentowi Sprz ętu, jak również Przy łączenie
potwierdzone zostaną w
umowie, podpisanej przez
Abonenta.
5. Z chwilą wydania Sprz ętu lub innych elementów Sieci
zainstalowanych w Lokalu, ryzyko ich utraty (w tym również
spowodowanej kradzieżą), zniszczenia lub uszkodzenia

§ 10
Awarie

1.

Usunięcie powsta łej Usterki bądź Awarii powinno nastąpi ć w
możliwie najkrótszym terminie (2 dni) i wed ług kolejno ści
zg łoszenia, przy czym nie powinno trwa ć to d łużej niż 5 dni
roboczych od dnia powiadomienia o Usterce lub Awarii, chyba
że z obiektywnych przyczyn technicznych nie jest to możliwe
w tym czasie, o czym Abonent zostanie niezw łocznie
powiadomiony wraz ze wskazaniem przewidywanego czasu
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ich usunięcia. Abonent zobowiązany jest do niezw łocznego
informowania Przedstawiciela Dostawcy o wyst ępujących
zak łóceniach w korzystaniu z Us ług.
2. Za każdy dzień nie wykonywania lub nienależytego
wykonywania Us ług wskutek Awarii, Abonentowi przys ługują:
a. prawo obniżenia Abonamentu za okres rozliczeniowy, w
którym dosz ło do niewykonania lub nienależytego wykonywania Us ług,
b. prawo do kary umownej.
3. Prawo obniżenia Abonamentu przys ługuje w wysoko ści
stanowiącej równowarto ść 1/30 Abonamentu należnego za
miesiąc, w którym dosz ło do nie wykonywania lub
nienależytego wykonywania Us ług wskutek Awarii, za każdy
dzień nie wykonywania lub nienależytego wykonywania Us ług
wskutek Awarii. Prawo do kary umownej przys ługuje w
wysoko ści stanowiącej równowarto ść 1/30 Abonamentu
należnego za miesiąc, w którym dosz ło do nie wykonywania
lub nienależytego wykonywania Us ług wskutek Awarii, za
każdy pe łny dzień nie wykonywania lub nienależytego
wykonywania Us ług wskutek Awarii.
4. Obniżenie Abonamentu oraz zap łata kary umownej nastąpią
poprzez obniżenie kwoty do zap łaty z tytu łu pierwszego
Abonamentu (oraz ewentualnie nast ępnych), należnego po
dniu powstania prawa Abonenta. Zap łata kwoty należnej z
tytu łu obniżenia Abonamentu oraz kary umownej może
nastąpić poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez
Abonenta rachunek bankowy lub poprzez wyp łat ę w Biurze
Obs ługi, na wniosek Abonenta, w terminie 14 dni od z ło żenia
odpowiedniego wniosku. Wniosek o dokonanie p łatno ści
przelewem lub poprzez wyp łat ę winien zosta ć dor ęczony
Dostawcy do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzone
zosta ło roszczenie Abonenta o zap łat ę (w szczególno ści w
toku postępowania reklamacyjnego).
5. W celu dochodzenia obniżenia Abonamentu lub zap łaty kar
umownych Abonent winien z łoży ć reklamację, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu
nie naruszają
bezwzględnie obowiązujących warto ści odszkodowania,
opisanych w art. 105 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w
przypadkach opisanego w tym przepisie św iadczenia na
rzecz jednostek uprawnionych.
§ 11
Usługi
1. Za Aktywacj ę Abonent zobowiązany jest do poniesienia op łat
w wysoko ści okre ślonej w Cenniku. Dostawca rozpoczyna
naliczanie należnego mu Abonamentu z chwilą Aktywacji.
2. Abonent zobowiązany jest do zap łaty op łat dodatkowych w
przypadkach
okre ślonych
w Cenniku,
nie
obj ętych
Abonamentem. W szczególno ści dotyczy to op łat za
świadczenie Us ług dodatkowych oraz op łat z tytu łu us ług
serwisowych nie wchodzących w zakres Podstawowej obs ługi
serwisowej.
3. W ramach Abonamentu św iadczone są wy łącznie
Podstawowe us ługi serwisowe. Pozosta łe us ługi z zakresu
obs ługi serwisowej wskazane w Regulaminie lub Cenniku,
podlegają op łacie zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
4. Dostawca zobowiązuje si ę św iadczyć Us ługi z zachowaniem
obowiązujących
przepisów
prawa,
jak
również
obowiązujących norm technicznych. Minimalne poziomy
jako ści Us ługi okre śla Umowa. Dostawca nie ponosi
odpowiedzialno ści,
jeżeli
nieosiągnięcie
parametrów
świadczonych Us ług wynika z ograniczeń Urządzeń
okre ślonych w Regulaminie.
5. Dostawca nie wprowadza ograniczeń w dost ępie ani
korzystaniu z Us ług, innych niż jednoznacznie okre ślone w
Umowie, Regulaminie oraz Regulaminie promocji, w
przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych.
6. Dostawca wprowadza następujące procedury, w celu pomiaru
ruchu i organizacji w Sieci: zautomatyzowana analiza
obciążenia ruchem wybranych elementów Sieci w czasie
rzeczywistym.

7. Procedury opisane w ust. 7 umożliwiają ograniczenie
częstotliwo ści oraz czasu wyst ępowania Awarii, jak również
pozytywnie wp ływają na bezpieczeństwo i integralno ść Sieci.
Procedury opisane w ust. 7 nie posiadają negatywnego
wp ływu na jako ść Us ługi.
8. Dostawca przekazywać będzie Abonentowi informacje o
zagrożeniach związanych z Us ługą, w tym o sposobach
ochrony bezpieczeństwa, prywatno ści i danych osobowych
pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Abonenta w
Umowie. W szczególnych przypadkach, za uprzednią zgodą
Abonenta Dostawca może także przekazać te informacje
telefonicznie lub krótką wiadomo ści ą tekstową, wys łan ą na
numer telefonu podany w tym celu przez Abonenta w
Umowie. W przypadku informacji dotyczących ogó łu lub
większej grupy Abonentów, Dostawca może ponadto
przekazać przedmiotową informacj ę w formie komunikatu
umieszczonego bezpo średnio w Serwisie internetowym.
9. Dostawca będzie niezw łocznie (nie później niż w terminie 3
dni od stwierdzenia naruszenia) przekazywa ć Abonentowi
będącemu osobą fizyczną informację o naruszeniu jego
danych osobowych, które mog ło mie ć niekorzystny wp ływ na
jego prawa. Przez naruszenie danych osobowych, które
może wywrzeć niekorzystny wp ływ na prawa rozumie si ę
takie naruszenie, które w szczególno ści może skutkować
nieuprawnionym pos ługiwaniem si ę danymi osobowymi,
szkodą
majątkową,
naruszeniem
dóbr
osobistych,
ujawnieniem tajemnicy bankowej lub innej ustawowo
chronionej tajemnicy zawodowej. Postanowienia ust. 9, w
zakresie okre ślającym sposoby przekazywania informacji,
stosuje się odpowiednio. Zawiadomienie nie b ędzie
wymagane w zakresie, w którym Dostawca wdroży ł
przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych
odpowiednie techniczne i organizacyjne śr odki ochrony, które
uniemożliwiają
odczytanie
danych
przez
osoby
nieuprawnione oraz zastosowali je do danych, których
ochrona zosta ła naruszona.
10. Dostawca informuje Abonentów o wystąpieniu szczególnego
ryzyka naruszenia bezpieczeństwa Sieci, wymagającego
podjęcia środków wykraczających poza podj ęte przez
Dostawcę śr odki techniczne i organizacyjne, a także o
istniejących możliwo ściach zapewnienia bezpieczeństwa i
związanych z tym kosztach. Postanowienia ust. 9, w zakresie
okre ślającym sposoby przekazywania informacji stosuje si ę
odpowiednio.
§ 12
Warunki płatności

1.

Wszelkie p łatno ści należne Dostawcom od Abonenta z tytu łu
realizacji Umowy p łatne b ędą na podstawie faktury VAT.
P łatno ść dokonywana będzie wy łącznie na rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT, stanowiącej podstaw ę
tej p łatno ści lub w kasie Dostawcy lub innego wskazanego
przez niego podmiotu. Dniem zap łaty jest data wp ływu
należno ści na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT
lub dzień uiszczenia należno ści w kasie Dostawcy lub innego
wskazanego przez niego podmiotu. List ę udost ępnionych kas
Dostawcy, jak również innych wskazanych podmiotów
Dostawca umieszcza w Serwisie internetowym.
2. Faktura VAT zawiera informacje o:
2.1 op łatach za Us ługi św iadczone przez Dostawców na
rzecz Abonenta, w szczególno ści o terminie oraz
sposobie p łatno ści,
2.2 Us ługach św iadczonych na rzecz Abonenta w okresie,
którego dotyczy wystawiona faktura VAT.

3.

Abonent zobowiązany jest do uiszczenia op łat za świadczone
Us ługi, w tym w szczególno ści Abonamentu, na podstawie
faktury VAT, z góry, nie później niż do 10 dnia miesiąca, w
którym św iadczona by ła dana Us ługa. Op łaty, których
wysoko ść zależy od zakresu korzystania przez Abonenta z
Us ług, w tym w szczególno ści op łaty za Us ług ę VoD,
uiszczane być winny z do łu, do 14 dnia okresu
rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym Us ługi
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te by ły św iadczone. Przewidziane w Cenniku op łaty za
Przy łączenie lub Aktywacj ę Us ług należne są w terminie 14
dni od dnia uruchomienia Us ługi.
4. Wyga śni ęcie Umowy nie zwalnia Abonenta od obowiązku
uiszczenia należno ści za wykonane na jego rzecz Us ługi.
5. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia odsetek od kwot
należnych Dostawcy, za każdy dzień opóźnienia w ich
p łatno ści, na podstawie wystawionego przez Dostawc ę
dokumentu księgowego. Odsetki obliczone zostaną w
wysoko ści odsetek maksymalnych, w rozumieniu art. 359
Kodeksu cywilnego.
6. Dostawca zastrzega sobie, że w przypadku braku p łatno ści
za ostatni
okresy rozliczeniowy, klient otrzyma elektroniczny monit z
przypomnieniem o p łatno ści.

3.
4.

§ 13
Usługa dostępu do Internetu
Operator nie ponosi odpowiedzialno ści za tre ść danych
przesy łanych lub pobieranych przez Abonenta.
2.
Operator nie ponosi odpowiedzialno ści za:
a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie us ług innych
podmiotów, zamówionych przez Abonenta za
po średnictwem Internetu;
b) p łatno ści
dokonywane
przez
Abonenta
za
po średnictwem Internetu (bankowo ść elektroniczna)
oraz za pomocą karty kredytowej lub z wykorzystaniem
innych
sposobów
p łatno ści
dokonywanych
z
wykorzystaniem dostępu do Internetu;
c) nieprawid łowe funkcjonowanie Urządzeń, utrat ę plików
lub inne uszkodzenia Urządzeń, w tym wywo łane
wirusami
komputerowymi,
chyba
że
zosta ły
spowodowane przez Dostawcę lub osoby, za które
Dostawca odpowiada lub z pomocą których wykonuje
Umowę;
d) informacje gromadzone, otrzymywane i przekazywane
przez Abonenta za po średnictwem Internetu;
e) jakiekolwiek tre ści zamieszczane, przesy łane czy
publikowane przez Abonenta w Internecie za
po średnictwem Sieci.
1.

5.
6.

7.

8.

9.

§ 14
Jakość świadczonych Usług

1.

Dostawca św iadczy Us ługi przez ca ły okres obowiązywania
Umowy z zachowaniem wskaźników jako ści przez niego
gwarantowanych lub przez odpowiednie przepisy prawa,
bądź w stosownych decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w Warszawie. Ponadto Us ługi są św iadczone
zgodnie z parametrami danej Us ługi i wybranej przez
Abonenta taryfy, wedle minimalnych transferów od i do
Urządzenia okre ślonych i gwarantowanych w Umowie lub
Cenniku.
Dostawca
gwarantuje
jako ść
parametrów
przepustowo ści Us ługi internetowej dla danych wysy łanych i
odbieranych dla Us ług św iadczonych na minimalnym
poziomie 80 % deklarowanej w Umowie pr ędko ści. Zwykle
dostępna prędko ść (przez co najmniej 80 % doby) stanowi 85
% prędko ści deklarowanej. Deklarowana w Umowie pr ędko ść
pobierania i wysy łania danych stanowi pr ędko ść maksymalną,
której uzyskania Abonent może oczekiwa ć co najmniej raz na
dobę.
Niezachowanie
powyższych
parametrów
przepustowo ści stanowi nienależyte wykonanie Umowy, za
które Dostawca ponosi odpowiedzialno ść zgodnie z § 19.
Pr ędko ści pobierania danych i pr ędko ści wysy łania danych,
mierzone są za pomocą testów dost ępnych na stronie

internetowej pod adresem www.speedtest.net/pl/ za
pomocą urządzenia serwisowego Dostawcy pod łączonego do
Sprzętu w Lokalu Abonenta. Jako ść parametrów danej Us ługi
jest gwarantowana na odcinku od routera brzegowego
Dostawcy us ług do Gniazda Abonenckiego w Lokalu
Abonenta.
2. Zależnie od wybranej przez Abonenta oferty, pr ędko ść

pobierania i wysy łania danych różni si ę. Przyk ładowo, plik
wideo o rozmiarze 1 GB zostanie pobrany w czasie: 1 min 22
s. dla Us ługi, której pr ędko ść pobierania wynosi 100 Mb/s lub
13 min 39 s. dla Us ługi, której pr ędko ść pobierania wynosi 10
Mb/s przy maksymalnej dostępnej prędko ści pobierania
danych. Prędko ść wysy łania danych również różni si ę w
zależno ści od wyboru oferty. Wybór Us ługi o przepustowo ści
pobierania niższej niż 10 Mb/s może uniemożliwić korzystanie
z niektórych tre ści i aplikacji wymagających wyższych
przepustowo ści, takich jak odtwarzanie on-line tre ści w
jako ści HD, korzystanie z komunikatorów przesy łających
obraz w jako ści HD lub granie w niektóre gry on-line.
Dostawca us ług nie stosuje limitu ilo ści pobierania i wysy łania
danych.
Korzystanie z innych Us ług św iadczonych przez Dostawc ę za
pomocą Sieci nie ma wp ływu na pr ędko ść pobierania i
wysy łania danych w ramach Us ługi dost ępu do Internetu.
Dostawca us ług świadczy inne Us ługi wy łącznie wtedy, gdy
przepustowo ść Sieci umożliwia równoczesne korzystanie ze
wszystkich Us ług pozostaje bez wp ływu na ich jako ść.
Pomoc techniczna z wykorzystaniem BOK oraz dost ępno ść
kontaktu z BOK ograniczona jest do godzin dzia łania BOK.
Ograniczenia w dost ępie lub korzystaniu z Us ług, oraz
dzia łania jakie Dostawca us ług jest uprawniony podejmowa ć
w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub
integralno ści Sieci i Us ług zawarte są w Umowie (§ 6 ust. 3) i
w Regulaminie.
Dostawca z uwagi na charakter św iadczonych Us ług (Us ługa
internetowa) nie umożliwia realizacji bezp łatnych po łączeń z
numerami alarmowymi tj. z numerami ustalonymi w ustawie
lub w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci
telekomunikacyjnych udostępnianym s łużbom ustawowo
powo łanym do niesienia pomocy.
Dostawca gromadzi dane o lokalizacji Urządzenia, z którego
wykonywane jest po łączenie do Internetu. Z uwagi na
charakter Sieci Dostawcy (Sieć stacjonarna), lokalizacja ta
pokrywa si ę z adresem Gniazda abonenckiego.
W celu pomiaru i organizacji ruchu w Sieci oraz dla
zapewnienia gwarantowanej jako ści Us ług, Dostawca
utworzy ł dzia ł zarządzania Siecią, w którym prowadzi za
pomocą odpowiednich narz ędzi monitorujących sta ły
monitoring obciążenia Sieci w charakterystycznych jej
punktach lub na styku z sieciami innych operatorów.
Monitorowanie nie wp ływa na jako ść św iadczonych Us ług,
prywatno ść Abonenta i ochronę jego danych osobowych.
§ 15
Usługa telewizji

Us ługa telewizji dost ępna jest wy łącznie dla Abonentów i
świadczona jest przez Dostawców. Polega ona na
dostarczaniu programów telewizyjnych przy wykorzystaniu
technologii IPTV. Sposób św iadczenia Us ługi telewizji dla
indywidualnych Abonentów okre śla Umowa abonencka.
2. W przypadku braku odmiennych zapisów Umowy, Cennika
lub Regulaminu promocji, zawarcie Umowy uprawnia do
korzystania z Us ługi telewizji, przy pomocy wy łącznie jednego
Urządzenia.
3. Programy telewizyjne wchodzące w poszczególne Pakiety
us ług okre śla Oferta programowa dla poszczególnych
pakietów Us ług.
4. W celu prawid łowego św iadczenia przez Dostawc ę TV Us ługi
telewizji niezbędne jest korzystanie z:
a. w technologii IPTV: dekodera eBOX M15
1.

§ 16
Usługa dodatkowa eGO! Player

1.

Jeżeli Umowa abonencka tak stanowi, Dostawca zapewnia
Abonentowi Us ługi telewizji odp łatną lub nieodp łatn ą Us ług ę
dodatkową, polegającą na zapewnieniu w wybranym przez
Abonenta czasie dostępu do transmisji programów
telewizyjnych w technologii przesy łu strumieniowego (dalej:
eGO! Player), przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.
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2. Warunkiem skorzystania z us ługi eGO! Player jest:
a. posiadanie w łasnego Urządzenia Abonenta – urządzenia
mobilnego z dostępem do Internetu (w tym komputer,
smartfon, tablet, smart TV), umożliwiającego odbiór
sygna łu strumieniowego eGO! Player, spe łniaj ącego
nast ępujące minimalne parametry techniczne: Urządzenie
mobilne z systemem operacyjnym Android wersja 2.3.3 i
wyższa lub Urządzenie mobilne z oprogramowaniem iOS
oraz:
b. samodzielne pobranie przez Abonenta bezp łatnej aplikacji
eGO! Player umożliwiającej odbiór us ługi eGO! Player z
serwisu App Store, Google Play lub innego podobnego
serwisu internetowego, dystrybującego taką aplikacj ę.
3. Us ługa dodatkowa eGO! Player św iadczona jest przy
wykorzystaniu łą cza internetowego dostarczanego przez
Operatora lokalnego. Opcje Us ługi dodatkowej eGO! Player
świadczone na rzecz poszczególnych Abonentów okre śla
Umowa.
4. Us ługa dodatkowa eGO! Player może być św iadczona
wy łącznie pod warunkiem, że pozwalają na to warunki
techniczne, w szczególno ści parametry i konfiguracja
Urządzenia posiadanego przez Abonenta oraz warunki
techniczne łą cza internetowego wykorzystywanego do
korzystania z tej us ługi.
5. Zestawienie programów telewizyjnych transmitowanych w
ramach Us ługi dodatkowej eGO! Player okre śla Oferta
programowa, przy czym Abonentowi zostaną udost ępnione
jedynie programy do których uzyska ł dostęp na mocy
zawartej przez niego Umowy
6. Transmisja programów telewizyjnych w technologii przesy łu
strumieniowego jest kodowana w celu uniemożliwienia
dostępu do niej podmiotom trzecim. W celu odbioru Us ługi
dodatkowej eGO! Player, Dostawca przekaże Abonentowi
jednorazowy kod aktywacyjny, pozwalający na autoryzacj ę
Urządzenia Abonenta, na które dostarczona ma zosta ć
Us ługa dodatkowa eGO! Player. Abonent nie jest
uprawniony do udostępniania kodu podmiotom trzecim.
7. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Abonent jest uprawniony
do wykorzystywania maksymalnie 3 urządzeń mobilnych w
jednym czasie, w ramach poszczególnych opcji Us ługi
dodatkowej Streaming TV wskazanych w ust. 3.
8. Wysoko ść op łat (je śli jest pobierana) z tytu łu świadczenia
odp łatnej Us ługi dodatkowej eGO! Player okre śla Cennik.
Op łata z tytu łu świadczenia Us ługi dodatkowej eGO! Player
będzie każdorazowo doliczana do należno ści Dostawcy,
wskazywanych w fakturze VAT za dany Okres rozliczeniowy.

9.

Tre ści multimedialne udostępniane w ramach Us ługi
dodatkowej eGO! Player stanowią utwory podlegające
ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Abonent uprawniony jest do korzystania z nich wy łącznie w
ramach i w celu odbioru Us ługi dodatkowej eGO! Player, na
w łasny użytek, przy użyciu Urządzenia znajdującego si ę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17
Usługa dodatkowa VOD

1.

2.

a.

b.

c.
d.

e.
f.

g.
3.

10. Abonent

nie może kopiować, utrwala ć, rozpowszechnia ć,
rozprowadzać ani w inny sposób publicznie udost ępnia ć
ca ło ści
ani żadnej czę ści
tre ści
multimedialnych
udost ępnianych w ramach Us ługi dodatkowej eGO! Player.
Postanowienia niniejszego ust ępu nie naruszają uprawnienia
Abonenta do korzystania z tre ści multimedialnych w zakresie
wynikającym z bezwzgl ędnie obowiązujących przepisów
prawa, okre ślających dopuszczalny zakres dozwolonego
użytku osobistego.

4.

5.

11. Zakazane

jest wykorzystywanie przez Abonenta Us ługi
dodatkowej eGO! Player do celów sprzecznych z Umową,
Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem,
dobrymi obyczajami, jak również do celów naruszających
prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione
interesy Dostawcy TV.
12. W zakresie św iadczenia Us ługi dodatkowej eGO! Player
niniejszy Regulamin stanowi również regulamin św iadczenia
us ług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o
świadczeniu us ług drogą elektroniczną.

Jeżeli Umowa tak stanowi, Dostawca TV zapewnia Abonen towi Us ługi telewizji audiowizualną Us ług ę dodatkową Video
na życzenie (dalej: VOD), polegającą na odp łatnym udost ępnianiu Abonentowi w wybranym przez niego czasie dost ępu
do Pozycji wybranej z zestawu Pozycji oferowanego przez
Dostawcę TV. Dostawca TV może zapewni ć Abonentowi
Us ługi telewizji bezp łatną Us ług ę dodatkową VOD w ograniczonym zakresie, wskazanym szczegó łowo w Umowie.
W zakresie dotyczącym św iadczenia Us ługi dodatkowej
VOD, następujące okre ślenia użyte w niniejszym paragrafie
mają następujące znaczenie:

6.

7.

8.

Kod PIN – kod s łużący autoryzacji Abonenta i potwier dzeniu przez niego Wypożyczenia w ramach Us ługi dodatkowej VOD, jak również zabezpieczeniu osobom ma łoletnim dostępu do tre ści przeznaczonych dla osób po wyżej 18 roku życia. Domy ślny Kod PIN okre ślany jest
jako 1234, jednakże Dostawca zaleca, aby Kod PIN zo sta ł indywidualnie zmodyfikowany przez Abonenta za pośr ednictwem Panelu Abonenta;
Limit – kwotowe ograniczenie, o wysoko ści wskazanej w
Umowie, warto ści Pozycji Wypożyczonych w ramach
Us ługi dodatkowej VOD, którego przekroczenie w danym
miesiącu kalendarzowym uprawnia Dostawcę TV do odmowy dalszego świadczenia Us ługi w danym miesiącu;
Opłata – szczegó łowo okre ślona w Zestawie Pozycji jed norazowa op łata z tytu łu okresowego udost ępnienia Pozycji Abonentowi w ramach Us ługi dodatkowej VOD;
Panel Abonenta – panel obs ługowy wy świetlany na ekra nie Sprzętu Abonenta, umożliwiający mu w szczególno ści
zapoznanie się z aktualnym Zestawem Pozycji oraz cena mi Pozycji, jak również dokonanie Wypożyczenia Pozycji
w ramach Us ługi dodatkowej VOD;
Pozycja – audycja audiowizualna oferowana przez Dostawcę TV w aktualnym Zestawie Pozycji i odp łatnie udo stępniana Abonentowi w ramach Us ługi dodatkowej VOD;
Wypożyczenie – dokonanie przez Abonenta za po śred nictwem Panelu Abonenta wyboru okre ślonej Pozycji, któ ra zostanie odp łatnie i okresowo udostępniona mu przez
Dostawcę TV w ramach realizacji Us ługi dodatkowej
VOD;
Zestaw Pozycji – okresowo aktualizowany katalog Pozycji oferowanych przez Dostawcę TV do Wypożyczenia w
ramach Us ługi dodatkowej VOD.

Us ługa może być świadczona wy łącznie pod warunkiem, że
pozwalają na to warunki techniczne, w tym parametry Urządzenia lub Sprzętu posiadanego przez Abonenta. W szcze gólno ści Dostawca TV zastrzega, że św iadczenie Us ługi do datkowej VOD jest możliwe tylko dla Abonentów korzystających z dekoderów ADB-2840C lub ADB-3830CD.
Ś wiadczenie Us ługi dodatkowej VOD w danym miesiącu
kalendarzowym może zostać wstrzymane po przekroczeniu
przez Abonenta Limitu.
Katalog Pozycji zawartych w Zestawie Pozycji, jak również
wysoko ść Op łat za Wypożyczenie poszczególnych Pozycji
podlega okresowej aktualizacji przez Dostawcę TV.
Aktualizacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie
stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany
warunków Umowy abonenckiej.
Zmiana Zestawu Pozycji oferowanych przez Dostawc ę TV, o
której mowa w ust. poprzedzającym ma wp ływ na możliwo ść
odtworzenia Pozycji Wypożyczonych przez Abonenta przed
dokonaniem tej zmiany.
Abonent dokonuje Wypożyczenia spo śród aktualnie
obowiązującego Zestawu Pozycji, za po średnictwem Panelu
Abonenta, po autoryzacji przy wykorzystaniu Kodu PIN.
Wypożyczona Pozycja zostanie Abonentowi udost ępniona
niezw łocznie po dokonaniu Wypożyczenia. Od momentu
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9.

rozpoczęcia odtwarzania Pozycji, Abonent może dokona ć jej
odtworzenia wielokrotnie, w okresie wskazanym w Panelu
Abonenta
w
momencie
dokonania
Wypożyczenia.
Dodatkowe odtworzenia, dokonane w tym okresie, nie
stanowią podstawy do naliczenia dodatkowej op łaty.
Abonent jest uprawniony do korzystania z Wypożyczonych
Pozycji w ramach Us ługi dodatkowej VOD wy łącznie w
zakresie w łasnego użytku osobistego.

10. Wypożyczenie

Pozycji jest odp łatne, a jego koszt jest
zróżnicowany dla poszczególnych Pozycji oferowanych
aktualnie przez Dostawc ę TV w ramach Zestawu Pozycji.
Dokonanie
przez
Abonenta
Wypożyczenia
jest
równoznaczne z naliczeniem Op łaty za Wypożyczenie.
Szczegó łowy cennik Wypożyczenia poszczególnych Pozycji
okre ślony jest w Zestawie Pozycji dost ępnym w Panelu
Abonenta. Ceny tam okre ślone są cenami brutto. Op łata z
tytu łu św iadczenia Us ługi dodatkowej VOD b ędzie
każdorazowo doliczana do należno ści obu Dostawcy,
wskazywanych w fakturze VAT za dany Okres rozliczeniowy.
11. Dostęp do Serwisu VOD jest nieodp łatny (Dostawca TV nie
pobiera abonamentu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.
12. VOD jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
13. W zakresie św iadczenia Us ługi dodatkowej VOD niniejszy
Regulamin stanowi również regulamin św iadczenia us ług
drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o św iadczeniu
us ług drogą elektroniczną.
§ 18
Inne przypadki zmiany Lokalu, kwestia utraty praw do Lokalu
1. W przypadku zmiany Lokalu, w którym mają być św iadczone
Us ługi, jeżeli nowy Lokal nie znajduje si ę w obr ębie w ła ściwej
Sieci lub nie wyst ępują w nim warunki techniczne niezb ędne
do świadczenia Us ługi, Dostawca może odmówi ć zmiany
Lokalu, jak przy zawarciu Umowy.
2. Abonent może przenie ść prawa i obowiązki wynikające z
Umowy na inną osobę posiadającą tytu ł prawny do Lokalu,
je śli Dostawca wyrazi na to pisemną zgod ę na podstawie
kryteriów okre ślonych w ust. 3.
3. Dostawca zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na
przejęcie praw i obowiązków przez nabywc ę praw do Lokalu
w przypadkach opisanych Regulaminie, znajdujących
zastosowanie przy zawieraniu Umowy, w szczególno ści może
uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i
obowiązków wynikających z Umowy od wykonania przez
Abonenta wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec
Dostawcy.
§ 19
Dostawcy ponoszą odpowiedzialno ść wzgl ędem Abonenta za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach
wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
telekomunikacyjne.

może być z łożona:
a. w formie pisemnej - osobi ście podczas wizyty reklamującego w Biurze Obs ługi albo przesy łk ą pocztową w rozu mieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
b. ustnie - telefonicznie albo osobi ście do protoko łu podczas
wizyty reklamującego w Biurze Obs ługi,

c.

w formie elektronicznej z wykorzystaniem śr odków komunikacji elektronicznej poprzez wys łanie wiadomo ści na
adres poczty elektronicznej biuro@jawornet.com.
5.Reklamacja powinna zawierać:
d. imię i nazwisko albo nazw ę oraz adres zamieszkania albo
siedziby reklamującego,
e. okre ślenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego
okresu,
f. przedstawienie okoliczno ści uzasadniających reklamacj ę,
g. przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy re klamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu
przez Dostawcę lub adres miejsca zakończenia Sieci,
h. dat ę zawarcia Umowy abonenckiej i okre ślony w niej ter min rozpoczęcia świadczenia Us ługi - w przypadku rekla macji, o której mowa w ust. 1 lit. a,
i. wysoko ść kwoty odszkodowania lub innej należno ści wy nikających z Umowy lub z przepisów prawa - w przypad ku gdy reklamujący żąda ich wyp łaty,
j. numer konta bankowego lub adres w ła ściwy do wyp łaty
odszkodowania lub innej należno ści albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przysz łych p łatno ści - w przypadku,
o którym mowa pod lit. f,
k. podpis reklamującego - w przypadku reklamacji z łożonej
w formie pisemnej.

6.

7.

8.

§ 20
Reklamacja
1.Abonent może sk łada ć reklamacj ę z powodu:
a. niedotrzymania z winy Dostawcy okre ślonego w Umowie
terminu rozpoczęcia świadczenia Us ług,
b. niewykonania lub nienależytego wykonania Us ługi,
c. nieprawid łowego obliczenia należno ści z tytu łu św iadcze nia Us ług.
2. Reklamacja może być z łożona w terminie 12 miesi ęcy od
ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończy ła
się przerwa w świadczeniu Us ługi, lub od dnia, w którym
Us ługa zosta ła nienależycie wykonana lub mia ła by ć wykona na, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawid łowe
obliczenie należno ści z tytu łu świadczenia Us ługi.
3. Reklamację z łożoną po up ływie terminu, o którym mowa w
ust ępie poprzedzającym pozostawia si ę bez rozpoznania, o
czym jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację niezw łocz nie powiadamia reklamującego.
4.Reklamacja może być z łożona w Biurze Obs ługi. Reklamacja

9.

10.

11.

W przypadku gdy reklamacja z łożona przez reklamującego
ustnie albo w formie pisemnej osobi ście podczas wizyty rekla mującego w Biurze Obs ługi, nie spe łnia warunków okre ślo nych w ust. 5, upoważniona osoba reprezentująca Dostawc ę,
przyjmując reklamacj ę, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to
konieczne do prawid łowego rozpatrzenia reklamacji, do poin formowania reklamującego o konieczno ści jej niezw łocznego
uzupe łnienia z pouczeniem, że nieuzupe łnienie reklamacji
spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupe łnione pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy reklamacja z łożona w sposób inny niż
wskazany w ust. 6 nie spe łnia warunków okre ślonych w ust.
5, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że
jest to konieczne do prawid łowego rozpatrzenia reklamacji,
niezw łocznie wzywa reklamującego do jej uzupe łnienia, okre śl ając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupe łnienia,
z pouczeniem, że nieuzupe łnienie reklamacji w okre ślonym
terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym up ływie wyznaczonego terminu rekla mację pozostawia si ę bez rozpoznania.
Jeżeli w reklamacji nie zosta ła okre ślona kwota, o której
mowa w ust. 5 lit. f, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należno ści oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie
budzi wątpliwo ści, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta by ła okre ślona.
W przypadku z łożenia reklamacji osobi ście, ustnie albo w for mie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca Dostawc ę,
przyjmująca reklamację, niezw łocznie potwierdza jej przyj ęcie.
W przypadku z łożenia reklamacji w formie pisemnej przesy łk ą
pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem śr odków komunikacji elektronicznej, Dostawca w
terminie 14 dni od dnia z łożenia reklamacji potwierdza jej
przyjęcie.
Potwierdzenie przyj ęcia reklamacji wskazuje dzień z łożenia
reklamacji oraz zawiera nazw ę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację. Potwierdzenia, o
którym mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje si ę w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamacj ę w terminie 14 dni od
dnia jej z łożenia.
§ 21
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Odpowiedź na reklamację
1. Jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamacj ę w terminie 30 dni od dnia jej z łożenia.
2. Odpowiedź na reklamację zawiera:
a. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację,
b. informacj ę o dniu z łożenia reklamacji,
c. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
d. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej
należno ści - okre ślenie wysoko ści kwoty i terminu jego
wyp łaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należno ści zostanie zaliczona na poczet
przysz łych p łatno ści, zgodnie z wnioskiem reklamujące go, o którym mowa w § 18 ust. 5 lit. g,
e. pouczenie o wyczerpaniu drogi post ępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w post ępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym
jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
f. dane identyfikujące upoważnionego pracownika repre zentującego Dostawcę, z podaniem jego imienia, nazwi ska oraz zajmowanego stanowiska,
3. W przypadku odmowy uznania reklamacji w ca ło ści lub cz ęści, odpowiedź na reklamację powinna:
a. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
b. zostać dor ęczona reklamującemu przesy łk ą poleconą - w
przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana
na papierze.
4. Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamacj ę na papierze. Postanowienia tego nie
stosuje się w przypadku z łożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
W takim przypadku Dostawca potwierdza przyj ęcie reklamacji
oraz udziela odpowiedzi na reklamacj ę w formie elektronicz nej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo
z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego
środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie
wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Dostawca potwierdza przyj ęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamacj ę na adres
poczty elektronicznej, z którego reklamacja zosta ła wys łana,
albo z wykorzystaniem śr odka komunikacji elektronicznej uży tego przez reklamującego do z łożenia reklamacji.
5. Za zgodą reklamującego, wyrażoną w reklamacji, w Umowie
abonenckiej lub w odrębnym o świadczeniu, Dostawca potwierdza przyj ęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na re klamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu ad res poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego,
wskazanego przez reklamującego śr odka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne stosuje się.
6. Pos łużenie si ę innym śr odkiem komunikacji elektronicznej, o
którym mowa w ust. 4 i 5, jest dopuszczalne, jeżeli przekaza ne w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz od powiedź na reklamacj ę spe łniają wymogi, o których mowa od powiednio w § 20 ust. 11 oraz § 21 ust. 2 i 3 lit. a, a posta ć i
forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na
reklamację umożliwia reklamującemu ich zapisanie, przecho wywanie i odtwarzanie w zwyk łym toku czynno ści.
7. Jeżeli wys łana przez Dostawcę odpowiedź na reklamacj ę nie
zosta ła doręczona reklamującemu, Dostawca, na żądanie re klamującego wyrażone w sposób okre ślony w § 20 ust. 4 zdanie drugie, niezw łocznie przekazuje ponownie t ę odpowiedź,
jej duplikat lub kopię.
8. Reklamujący, w porozumieniu z Dostawcą, okre śla sposób,
formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamacj ę, jej duplikat
lub kopia, o których mowa w ust ępie poprzedzającym ma zostać przekazana. Na żądanie reklamującego, w przypadku
odmowy uznania reklamacji w ca ło ści lub cz ę ści, Dostawca
ponownie przekazuje odpowiedź na reklamacj ę, jej duplikat
lub kopi ę przesy łką poleconą, bez wzgl ędu na form ę, w jakiej
pierwotnie zosta ła wys łana odpowiedź na reklamacj ę.

9. Dostawca nie jest obowiązany do ponownego przekazania re klamującemu odpowiedzi na reklamacj ę, jej duplikatu lub ko pii, jeżeli z okoliczno ści danej sprawy jednoznacznie wynika,
że odpowiedź na reklamację zosta ła doręczona reklamującemu.
§ 22
Zawieszenie świadczenia Usług
1. W okresie zawieszenia św iadczenia Us ług Dostawca jest
zwolniony z obowiązku św iadczenia Us ług oraz Us ług
dodatkowych, a Abonent z obowiązku uiszczania op łat.
2. Dostawca może zawiesić św iadczenie ca ło ści lub
odpowiedniej cz ę ści Us ług, jeżeli Abonent, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania:
a. Zalega w zap łacie ca ło ści lub cz ę ści op łaty aktywacyjnej,
przy łączeniowej,
Abonamentu
lub
innych
op łat
okre ślonych w Cenniku powyżej 7 dni od terminu
p łatno ści,
b. narusza zobowiązania wynikające z postanowień Umowy
lub Regulaminu, w tym w szczególno ści w przypadkach
opisanych w § 23 ust. 1. Dostawca może odstąpi ć od
wezwania, jeżeli niezw łoczne zawieszenie św iadczenia
Us ług będzie stanowić wy łączną możliwo ść zapobieżenia
powstaniu istotnych szkód.
3. W przypadku zawieszenia św iadczenia Us ług na podstawie
ust. 2 Dostawca zobowiązany jest wznowi ć św iadczenie
Us ług w ciągu 3 dni roboczych od ustania przyczyn
zawieszenia, w szczególno ści dostarczenia dowodu zap łaty
przez Abonenta wszystkich zaleg ło ści wraz z należnymi
odsetkami.

§ 23
Zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Abonenta
1. Zawieszenie św iadczenia Us ług na pisemny wniosek
Abonenta może nastąpić, gdy nie zalega on z żadnymi
op łatami wobec Dostawców w dniu z łożenia wniosku, jak
również nie będzie z nimi zalega ł w dniu planowanego
zawieszenia Us ług. Zawieszenie św iadczenia Us ług na
wniosek Abonenta może nastąpi ć jedynie łą cznie w
odniesieniu do wszystkich Us ług św iadczonych na jego rzecz
na podstawie Umowy. Postanowienia dotyczące zawieszenia
świadczenia Us ług na wniosek Abonenta nie dotyczą
Abonentów, którzy korzystają z Us ług na podstawie Umowy
zawartej na warunkach promocyjnych, w przypadku których
nie up łynął minimalny okres wymagany do skorzystania z
warunków promocyjnych.
2. Abonent może wnioskować o zawieszenie św iadczenia Us ług
na okres nie d łuższy niż 3 miesiące i nie cz ę ściej niż 2 razy
do roku.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wywo łuje skutek na koniec
miesiąca kalendarzowego, w którym Abonent z łoży ł
przedmiotowy wniosek.
4. Po up ływie ustalonego okresu zawieszenia, Dostawcy
automatycznie wznowią św iadczenie Us ługi.
§24
W przypadku rozwiązania Umowy, której zawarcie łączy ło si ę z
przyznaniem Abonentowi ulg, przed up ływem okresu na jaki
zosta ła zawarta, Dostawca obciąży Abonenta op łatą w wysoko ści
stanowiącej
równowarto ść
ulgi
przyznanej Abonentowi,
pomniejszonej o proporcjonalną jej warto ść, za okres od dnia
zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie
przys ługuje w przypadku rozwiązania przez Konsumenta umowy
przed rozpoczęciem św iadczenia us ług, chyba że przedmiotem
ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe. Zapis zdania
pierwszego dotyczy rozwiązania Umowy przez Abonenta (z
wyjątkiem, gdy rozwiązanie nast ępuje z winy Dostawcy) lub przez
Dostawców z winy Abonenta.
§ 25
1. Niezależnie od innych śr odków, przewidzianych w Umowie
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lub Regulaminie, w przypadkach opisanych w § 6 ust. 3
Umowy, w zakresie w którym będzie to proporcjonalne i
uzasadnione z punktu widzenia celu zapewnienia
bezpieczeństwa i integralno ści sieci, us ług oraz przekazu
komunikatów związanych ze św iadczonymi Us ługami,
Dostawca w zakresie świadczonej przez siebie Us ługi może
dokonać:
a. eliminacji
przekazu
komunikatu,
który
zagraża
bezpieczeństwu sieci lub us ług;
b. przerwać lub ograniczy ć św iadczenia us ługi
telekomunikacyjnej na zakończeniu sieci, z którego
nast ępuje wysy łanie komunikatów zagrażających
bezpieczeństwu sieci lub us ług.
2. Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Us ługi, w zakresie wynikającym z podj ętych
środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
integralno ści posiadanej Sieci, us ług oraz przekazu
komunikatów związanych z Us ług ą. Postanowień zdania
pierwszego nie stosuje się w przypadku zakazania przez
Prezesa UKE stosowania takich śr odków.
§ 26
W związku z wyga śni ęciem Umowy Abonent zobowiązany b ędzie
ponadto do zwrotu Sprz ętu na w łasny koszt, na zasadach
okre ślonych w § 8 Regulaminu, jak również może by ć
zobowiązany do zwrotu ulg oraz zap łaty kar umownych lub
odszkodowań, w przypadkach szczegó łowo wskazanych w
niniejszym Regulaminie.
§ 27
Odstąpienie od Umowy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W przypadku Umowy zawartej poza Biurem Obs ługi
Konsumentowi na podstawie przepisów ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta, przys ługuje prawo
odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia.
W przypadku Umowy zawartej na odleg ło ść Konsumentowi
na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta, przys ługuje prawo odstąpienia od
umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w
terminie 14 dni od jej zawarcia.
W przypadku, gdy za wyraźną zgodą Konsumenta św iadczenie
Us ługi zosta ło rozpoczęte przed up ływem terminu, o którym
mowa w § 25 ust. 1 lub 2 Regulaminu, Konsument może
odstąpić od Umowy, lecz jest zobowiązany do zap łaty za
świadczenia spe łnione do chwili odstąpienia od Umowy.
Kwotę należną do zap łaty oblicza si ę proporcjonalnie do
zakresu spe łnionego świadczenia.
Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
wystarczy wys łanie do Operatora o świadczenia przed jego
up ływem. Wzór o świadczenia o odstąpieniu od Umowy jest
doręczany Konsumentowi wraz z Umową.
W razie z łożenia o świadczenia Konsumenta o odstąpieniu,
Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony św iadczy ły
ulega zwrotowi w stanie niepogorszonym ponad zwyk łe
użycie.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie i Regulaminie
Abonentowi przys ługują uprawnienia przewidziane w ustawie
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Odstąpienie od Umowy uregulowane w niniejszym paragrafie
może nastąpić również wy łącznie w odniesieniu do
poszczególnych Us ług wskazanych w Umowie, z
zastrzeżeniem, że niektóre z tych Us ług mogą by ć
świadczone wy łącznie przy równoczesnym korzystaniu z innej
Us ługi, zgodnie z zasadami okre ślonymi w niniejszym
Regulaminie.
§ 28
Ochrona danych osobowych

1.1 Administratorem danych osobowych są 3 podmioty,
zaangażowane w św iadczenie na Państwa rzecz us ług

telewizji cyfrowej – Telewizja Świat łowodowa oraz innych
Us ług. Podmiotami tymi są: EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzib ą
w Poznaniu, 61-714, al. Niepodleg ło ści 27, wpisana w
rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS:
0000171054, REGON: 634497403, NIP: 7781410391 oraz
EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. N
iepodleg ło ści 27, wpisana w rejestrze przedsi ębiorców KRS
pod numerem KRS: 0000377126, REGON: 301664164, NIP:
783-166-63-08, które dalej nazywa ć b ędziemy łącznie EVIO
oraz z Tele-Necik.PL (96-124) Maków, ul. G łówna 128,
REGON: 100979334, NIP: 836-105-65-46.
1.2 Wszystkie te podmioty łącznie nazywać będziemy w tej
informacji dalej Administratorami.
1.3 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej jako „RODO”) oraz pozostałych
przepisów obowiązującego prawa w celu:
a) prawidłowego
wykonania
Umowy
pomiędzy
Administratorami a Abonentem przez czas trwania tej
Umowy oraz realizowanie procesów windykacyjnych –
co stanowi uzasadniony interes Administratorów. Po
wykonaniu Umowy, dane osobowe Abonenta będą
przetwarzane w zakresie w jakim są niezbędne w celu
realizacji uprawnień windykacyjnych- co stanowi
prawnie uzasadniony interes Administratora oraz
obowiązków nałożonych na Administratorów przepisami
powszechnie obowiązującego prawa;
b) podjęcia działań na żądanie Abonenta, którego dane
dotyczą przed zawarciem Umowy, w tym w celu
dokonania
weryfikacji
w
zakresie
możliwości
świadczenia usług Abonentowi;
c) marketingu Usług własnych w zakresie w jakim stanowi
to prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratorów, przy czym używanie dla celów
marketingu
bezpośredniego
telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych jak komputer, laptop, tablet oraz
telefon komórkowy oraz stosowanie automatycznych
systemów wywołujących wymaga zgody Abonenta;
d) spełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
w tym w zakresie przechowywania lub zatrzymywania
danych osobowych w celach przewidzianych w ustawie
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U
1994, nr. 121, poz. 591z późn. zm. ), w ustawie Prawo
telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004,
nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) czy w ustawach
podatkowych (łącznie tzw. „retencja danych”)
1.4 Administratorzy niniejszym informują, iż celem świadczenia
usług, dopasowanych do preferencji, Abonenta, dokonują
zautomatyzowanej oceny niektórych czynników osobowych
Abonenta, które wpływają na automatyczne podejmowanie
decyzji w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, osobistych
preferencji, w tym preferencji zakupowych, zainteresowań,
wiarygodności w tym płatniczej i zdolności wykonywania
bieżących zobowiązań wobec Administratorów, zachowania, l
okalizacji lub przemieszczania się (tzw. profilowanie)
wyłącznie w celu wykonania Umowy i o prawie do uzyskania
interwencji ludzkiej ze strony Administratorów, do wyrażenia
własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Konsekwencją podejmowania zautomatyzowanej decyzji (bez
udziału czynnika ludzkiego) może być w szczególności:
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1.5

1.6

1.7

1.8

dopasowanie oferty oraz oferty promocyjnej z uwagi na
szczególne preferencje w zakresie wykonywanych połączeń,
oglądania skonkretyzowanych Programów TV czy terminowej
spłaty należności wobec Administratorów.
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
zawarcia i wykonania Umowy jest dobrowolne jednak ich
niepodanie uniemożliwia zawarcie i prawidłowe wykonanie
Umowy. Podanie danych osobowych w celu promocji i
marketingu własnych usług, przy użyciu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów
wywołujących (tj. poprzez wysłanie oferty promocyjnej za
pośrednictwem SMS czy wiadomości e-mail) jest dobrowolne
a ich niepodanie spowoduje wyłącznie niemożliwość
bieżącego zapoznania się z ofertami promocyjnymi usług
Administratorów.
Odbiorcą danych osobowych będą między innymi podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratorów z zakresu
rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne, usługi
serwisowe, podmioty świadczące usługi z zakresu promocji i
marketingu, pracownicy Administratorów w granicach
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w
określonym celu i w ramach konkretnej czynności
przetwarzania, a także inni administratorzy danych, którym na
podstawie stosownych umów o powierzenie przekazano dane
dla wspólnego wykonania obowiązków wynikających z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres
obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu
w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania
ciążących na Administratorach danych - obowiązków retencji
danych. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów i Usług będą
przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu – za zgodą Abonenta przez
okres do dwóch lat.
Abonentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie
wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz prawie do ich przenoszenia. Abonentowi przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie udzielonej zgody Abonentowi przysługuje
prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie, w
dowolny sposób. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem

§ 29
Sądownictwo polubowne, mediacje
Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Dostawcą z
tytu łu świadczonych Us ług może by ć zakończony polubownie
w drodze postępowania mediacyjnego. Post ępowanie
mediacyjne
prowadzi
Prezes
Urz ędu
Komunikacji
Elektronicznej na wniosek Konsumenta.
2. Spór o prawa majątkowe wynikający z tytu łu św iadczonych
Us ług może zostać także poddany pod rozstrzygnięcie
Sta łego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
1.

§ 30
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie o świadczenia dotyczące wypowiedzenia,
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy wymagają z łożenia
ich każdej ze Stron, a w przypadku gdy o świadczenie sk łada
Abonent – Dostawcy.

2.

Abonent zobowiązany jest informowa ć Dostawc ę o
zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy, w tym
w szczególno ści adresu miejsca zamieszkania lub siedziby,
zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku
zmiany nazwy firmy lub nazwiska i imion w formie pisemnej,
w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Dostawca
niezw łocznie informuje Abonentów o zmianie nazwy (firmy),
adresu lub siedziby na pi śmie, chyba że Abonent z łoży ł
żądanie otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną na
wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty
elektronicznej lub za pomocą podobnego środka
porozumiewania się na odleg ło ść . Informacja o powyższych
zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.
3.
Aktualne: Regulamin, Regulaminy promocji oraz
Cennik, wskazujący m.in. koszt us ług serwisowych
niewchodzących w sk ład Podstawowej obs ługi serwisowej,
dostępne są nieodp łatnie, na każde żądanie Abonenta w
formie pisemnej lub elektronicznej, w Serwisie internetowym
oraz w Biurze Obs ługi. Dostawca nieodp łatnie dostarcza
Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne wraz z
Umową, a także na każde jego żądanie, w formie pisemnej
lub elektronicznej.

4.
5.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje
się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne w ła ściwe przepisy
w tym przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

* - Podmioty św iadczące Us ług ę wskazane są w Umowie.
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