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miejscowość, data _________________________  

 

 

 

 

ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ___________________________ (adres) 

__________________________________ oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie przez firmę 

MGK -Rafał Chmielewski z siedzibą w Górze Kalwarii przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A 

(zwanego w dalszej części Operator) prac instalacyjnych związanych z przeprowadzeniem kabla 

światłowodowego przez posesję mojej działki nr ________________, znajdującej się pod 

adresem________________________________. Ponadto oświadczam, że jestem jedynym właścicielem 

powyżej wskazanej Nieruchomości oraz że zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom Operatora 

dostępu do infrastruktury światłowodowej przez cały okres jej eksploatacji celem dokonywania napraw, 

modernizacji, remontów, usuwania awarii lub wykonywania innych czynności niezbędnych dla jej 

prawidłowego funkcjonowania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu terminu oraz 

godziny wizyty. Udostępnienie Nieruchomości Operatorowi na podstawie niniejszej Zgody (w tym 

wykonanie instalacji i prowadzenia w przyszłości prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych) jest 

nieodpłatne, a wyrażenie Zgody wyczerpuje wszelkie roszczenia Właściciela i jego następców prawnych 

związane z udostępnieniem Nieruchomości Operatorowi na cele określone w Zgodzie. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych w celach usług świadczonych przez MGK Rafał Chmielewski, ul. 

Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A, 05-530 Góra Kalwaria oraz oświadczam, że zostałem 

poinformowany o możliwości wglądu w te dane, jak i pozostałe udostępnione Operatorowi dane oraz 

możliwość ich korekty oraz wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.  

 

 

 

Oświadczający: _______________________________________________________  

Adres: ______________________________________________________________ 

Tel. kontaktowy: ______________________________________________________  

 

 

 

_____________________________________  ____________________ 

podpis Właściciela (Udostępniającego) działki               Operator  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I TRANSMISYJNYCH 

Informacja o administratorze 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest Rafał Chmielewski, prowadzący 
działalność pod firmą MGK – Rafał Chmielewski, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Góra Kalwaria (05-530), 

ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A, NIP: 1230138033, REGON: 017196790. Administrator danych nie wyznaczył 
inspektora ochrony danych a we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać 
informację, kontaktując się z Administratorem danych: (i) telefonicznie, pod numerem telefonu: 22 717 80 27, (ii) za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: odo@mgk.pl, (iii) listownie i osobiście pod ww. adresem 
siedziby Administratora danych.  

Po co przetwarzamy Pana/i dane i przez jaki okres? 

Pana/i dane osobowe uzyskane przy zawieraniu Umowy (ewentualnie w trakcie jej trwania) wykorzystywane są w następujących 
celach: (i) zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z 
zawartą Umową, (ii) wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i 

przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. 
uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), (iii) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zawartej Umowy, (iv) marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, (v) 

poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez 
pocztę elektroniczną lub telefonicznie, w tym również przez wysłanie wiadomości SMS. Dane transmisyjne  tj. dane 
przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi 
telekomunikacyjne wykorzystujemy do rozliczeń z innymi operatorami telekomunikacyjnymi. 

Pana/i dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wystawiania i przesłania 
Państwu faktur oraz monitorowania płatności, a także należytego wykonania Umowy. Będą również profilowane. Żadne decyzje 
wywołujące wobec Pana/i skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/ią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na 
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

Dane przetwarzamy przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu jej trwania w 
celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy 
(3 lata od rozwiązania umowy) a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań 
podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się  konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych 
na Państwa rzecz usług. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do 
momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

Jakie dane przetwarzamy? 

Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo 
telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się 

z obowiązkiem Administratora danych związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez Abonenta danych w celu 
zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli podpisać z Panem/ią Umowy. 

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak 
możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia Umowy. Dane te 
zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne. Na ich przetwarzanie musimy uzyskać 
Pana/i odrębną zgodę.  

Kto będzie miał dostęp do Pana/i danych? 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji usług na Pana/i 
rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz 
Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo 
telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.  

Jakie przysługują Panu/i prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych? 

Informujemy, że ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, gdy np. są one 
nieprawidłowe lub niekompletne,  prawo do przeniesienia, a także ograniczenia przetwarzania danych, zaprzestania 
przetwarzania i ich usunięcia, przy czym uprawnienia te mogą być ograniczone z uwagi na obowiązujące przepisu prawa, w 
tym art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/i zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO), jej cofnięcie może nastąpić w każdym momencie. W każdym momencie przysługuje Panu/i prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 
Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa. 
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