
Zadbaj, aby Twój dom  
został bezpłatnie podłączony 

do ultraszybkiej sieci światłowodowej

Dane zostaną wykorzystane na potrzeby:
 ■ ustalenia lokalizacji przyłącza oraz budowy sieci światłowodowej, w tym informowania poprzez podaną daną kontaktową 
(numer telefonu lub adres e-mail) o przebiegu procesu inwestycyjnego (podstawa prawna - zgoda), do czasu zakończenia 
procesu inwestycyjnego,

a następnie do:
 ■ dokonywania czynności niezbędnych do eksploatacji, konserwacji i napraw przyłącza przez czas, przez który nasze 
przyłącze znajduje się na Państwa nieruchomości (podstawa: prawnie uzasadniony interes)

 ■ wykonania obowiązków prawnych (podstawa: obowiązek prawny) przez czas, przez który nasze przyłącze znajduje się na 
Państwa nieruchomości, a także przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków 
(podstawa: prawnie uzasadniony interes)

 ■ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z obecnością 
przyłącza na Państwa nieruchomości (podstawa: prawnie uzasadniony interes)

 ■ tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, 
badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli 
statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) przez czas, przez który nasze przyłącze znajduje się na Państwa 
nieruchomości, a następnie nie dłużej niż przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z obecnością 
przyłącza na Państwa nieruchomości (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);

Pozyskane informacje posłużą do zaprojektowania i budowy nowoczesnej sieci superszybkiego światłowodowego internetu 
przez Orange w Twojej lokalizacji. Prośba o czytelne wypełnienie rubryk i podpisanie składanych oświadczeń.

Podanie danych wskazanych jako niezbędne oraz jednej z danych kontaktowej (numery telefonu/adres e-mail) oraz 
wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania lub niewyrażenia zgody, nie będziemy mogli wykonać prac na 
Państwa nieruchomości.

* pola obowiązkowe

Jako właściciel/współwłaściciel, wyrażam zgodę na wybudowanie na w/w nieruchomości przez Orange Polska 
przyłącza światłowodowego oraz dostęp służb technicznych Orange Polska do tej infrastruktury w celu wykonywania 
wszelkich czynności niezbędnych do eksploatacji, konserwacji i napraw. Szczegóły dotyczące przebiegu przyłącza 
będą uzgadniane na etapie opracowywania projektu technicznego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orange Polska S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszym 
formularzu w celu ustalenia lokalizacji przyłącza oraz budowy sieci światłowodowej.

data:

Czytelny podpis

Oświadczenie

Nr telefonu kontaktowego

Ulica*

Miejscowość*

Nr domu*

E-mail

Nr mieszkania*

Kod pocztowy*

–

PESEL*

Państwa dane

Imię i Nazwisko*

Ankieter (Imię, Nazwisko) Telefon



2. Zgoda na przesyłanie przez Orange Polska S.A. informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
Zgoda pozwoli nam przesyłać Tobie komunikaty wizerunkowe i marketingowe np. informacje o ofertach, konkursach, 
m.in. poprzez e-mail, SMS, MMS, komunikat na dekoderze lub na stronie internetowej.
Zgoda obejmuje wszystkie numery telefonów lub adresy e-mail, z których korzystasz na podstawie zawartych z nami 
umów lub które podałaś/eś nam, dotychczas, jak też podasz w przyszłości.

1.  Zgoda na kontakt na numery telefonów dostępne Orange Polska S.A. w celu marketingowym.
Udzielona zgoda pozwoli nam na przedstawianie w trakcie rozmowy telefonicznej informacji o dostępnych towarach lub 
usługach, w tym na proponowanie nowych warunków przedłużenia umowy, informowanie o promocjach, konkursach, 
realizację badań rynku.
Zgoda obejmuje wszystkie numery telefonów, z których korzystasz na podstawie zawartych z nami umów lub które 
podałaś/eś nam, dotychczas, jak też podasz w przyszłości.

tak nie

tak nie

Informacja o danych osobowych
Państwa dane przekazujemy odbiorcom danych:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 ■ naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji 
akcji marketingowych,

 ■ podwykonawcom wspierającym nas np. przy obsłudze korespondencji lub procesu inwestycyjnego (projektantom i partnerom 
technicznym), obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 ■ naszym agentom, agencjom reklamowym, partnerom technicznym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji 
marketingowych – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

 ■ podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 ■ sprostowanie (poprawienie) danych;
 ■ usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 ■ ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 ■ dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 ■ przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w przepisach prawa).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii 
(numer dostępny jest na www.orange.pl/kontakt).
Niezależnie od wymienionych wyżej praw mogą Państwo w dowolnym momencie:

 ■ wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego, a w 
szczególnych sytuacjach - sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli 
podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.

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

Wyrażone w formularzu zgody na przetwarzanie danych lub kontakt marketingowy można cofnąć w każdym czasie składając 
wniosek w salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.orange.pl/kontakt),  
co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem zgody.
Dane kontaktowe administratora danych: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Orange Polska S.A: inspektorochronydanych@orange.com
Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków 
skorzystania z nich znajdują się na stronie www.orange.pl/mojedane.

Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne (ich brak wyrażenia nie wpływa na realizację inwestycji).
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data:

Czytelny podpis


