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Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów prawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
konieczne jest wprowadzenie zmiany postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Peoplefone Polska
S.A. dla Abonentów, dokonujemy następujących zmian w przedmiotowym Regulaminie:
1. §13 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH] otrzymuje następujące brzmienie:
“§ 13 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1. PLFON jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami).

2. Dane osobowe Abonentów są przetwarzane przez PLFON w celu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, w celu
archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez
Operatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (partnerami), w szczególności: przesyłania informacji
o nowych produktach i Usługach, udziału w konkursach, akcjach promocyjnych i promocjach. Dane osobowe
Abonentów, gdy jest to niezbędne do udziału w akcji marketingowej organizowanej wspólnie z partnerem,
mogą zostać przekazane innym administratorom danych. Dane osobowe Abonentów mogą być przetwarzane także
na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych.

3. Dane osobowe Abonentów mogą być udostępniane, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa współpracującym
podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba
– instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelności oraz ich pełnomocnikom.
4. Za zgodą Abonenta dane identyfikujące tego Abonenta mogą zostać zamieszczone w spisie abonentów wydawanym
w formie elektronicznej lub pisemnej (książkowej). Dane takie mogą być również udostępnione innym
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub usługę informacji o numerach
telefonicznych, w tym usługę ogólnokrajowego spisu abonentów oraz informacji o numerach obejmującej wszystkich
abonentów publicznych sieci telefonicznych.
5. Dane osobowe Abonentów przetwarzane w celach związanych z realizacją świadczenia Usług Telekomunikacyjnych będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, po czym dane podlegające
archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane
w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

6. Abonent, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abonent powinien kierować
na adres: bok@plfon.pl, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Proponowane zmiany przepisów Regulaminu zamieszczone są również na naszej stronie internetowej: www.plfon.pl i wejdą
w życie w terminie miesiąca od daty otrzymania przez Państwo niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 15 ust. 4 Regulaminu w przypadku braku zgody na proponowaną zmianę
przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy. Z uwagi na fakt, że konieczność zmiany wynika bezpośrednio
ze zmian przepisów prawa, w takim wypadku Operatorowi przysługuje o d P a ń s t w a zwrot Opłaty Wyrównawczej.
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