REGULAMIN
udostępniania danych osobowych
zbieranych za pośrednictwem portalu: „chceinternet.pl”
§1
Definicje
1) Portal: „chceinternet.pl”, dalej Portal:
a) ogólnie dostępna strona stanowiąca dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer
WWW należący do Województwa Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą: Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
b) usługa utworzona i administrowana przez: Departament Społeczeństwa Informacyjnego (DSI)
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul Głowackiego 17,
10-562 Olsztyn.
c) ma na celu rozpowszechnianie dostępu mieszańców województwa warmińsko - mazurskiego
do usług telekomunikacyjnych poprzez przekazywanie informacji nt. osób zainteresowanych
posiadaniem dostępu do sieci Internet w swoim miejscu zamieszkania dostawcom tej usługi,
tj. Przedsiębiorcom Telekomunikacyjnym, którzy na ich podstawie przeprowadzą analizę
celowości budowy sieci telekomunikacyjnej.
2) Użytkownik Portalu - Przedsiębiorca Telekomunikacyjny lub osoba fizyczna zainteresowana
posiadaniem łącza internetowego w swoim miejscu zamieszkania, (miejscu pracy), wyrażająca
jednocześnie

wolę

przekazania

tej

informacji Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu,

po

zarejestrowaniu konta w Portalu,
3) Przedsiębiorca Telekomunikacyjny (PT) - Przedsiębiorca Telekomunikacyjny w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243),
4) Administrator danych osobowych, dalej Administrator - Województwo Warmińsko-Mazurskie
z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii
Plater 1, 10-562 Olsztyn,
5) Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) [w skrócie Ustawa] dotyczące osób fizycznych
zainteresowanych posiadaniem łącza internetowego w swoim miejscu zamieszkania, (miejscu
pracy) i wyrażających wolę przekazania tej informacji Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu,
przetwarzanych w zbiorze danych pn. „Portal chceinternet.pl”;
§2

1

Udostępnianie danych ze zbioru danych
1) Administrator może udostępnić Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu ze zbioru danych pn. „Portal
chceinternet.pl” dane osobowe osób fizycznych zainteresowanych posiadaniem łącza
internetowego w swoim miejscu zamieszkania, (miejscu pracy), które wyraziły wolę przekazania
swoich danych Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu.
2) Podstawą udostępnienia danych ze zbioru danych jest:
a) zarejestrowanie się Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego na Portalu,
b) doręczenie przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego Administratorowi prawidłowo
i czytelnie wypełnionego Wniosku o nadanie uprawnień dostępu i udostepnienie danych do
portalu „chceinternet.pl” na prawach Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego, stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu,
c) pozytywna weryfikacja Wniosku.
3)

Udostępnienie Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu danych ze zbioru następuje w terminie do
5 dni roboczych od dnia doręczenia Administratorowi prawidłowo wypełnionego wniosku.
Wniosek może zostać doręczony także za pośrednictwem: cu.warmia.mazury.pl. Nieprawidłowo
lub nieczytelnie wypełnione Wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

4)

Dane osobowe mogą być udostępnione Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu za pośrednictwem
Modułu Operatora dostępnego na Portalu, po wcześniejszym otrzymaniu odpowiednich
uprawnień do korzystania z wspomnianego Modułu.
§3
Pozostałe postanowienia

1) Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w przetwarzanym zbiorze danych
osobowych „chceinternet.pl”.
2) Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się drogą mailową i telefoniczną
z Użytkownikami Portalu.
3) Administrator udostępnia do celów kontaktowych związanych z funkcjonowaniem Portalu,
w tym reklamacje, adres mailowy: kontakt@chceinternet.pl.
4) Złożone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia.
5) Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie
więcej niż 14 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych
działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie
sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może
wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez
Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
6) Reklamacja zostanie skierowana do rozpatrzenia w sytuacji kiedy reklamujący pozostawi dane
pozwalające na udzielenie mu odpowiedzi, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu
lub adres poczty elektronicznej.
7) Administrator w związku z prowadzeniem Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec
osób trzecich.
8) Administrator nie odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika Portalu w sposób
sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa,
9) Przedsiębiorca Telekomunikacyjny zobowiązuje się do wykorzystywania pozyskanych za
pośrednictwem Portalu danych wyłącznie w celach zgodnych z celem Portalu określonym
w § 1 ust. 1, lit. c niniejszego Regulaminu.
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10) W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego
Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, Administrator ma prawo usunąć
z Portalu konto Użytkownika bez uprzedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
11) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez
właściwe sądy polskie.
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Wniosek o nadanie uprawnień dostępu i udostepnienie danych do
portalu „chceinternet.pl” na prawach Przedsiębiorcy
Telekomunikacyjnego.

Wnioskuję o nadanie uprawnień do portalu „chceinternet.pl” oraz o udostępnienie mi
danych osobowych „chceinternet.pl” na prawach Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego (PT).

Nazwa Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego: ……………………………………………….
Adres e-mail:

……………………………………………….

Telefon kontaktowy:

……………………………………………….

Numer NIP:

……………………………………………….

Adres siedziby PT (miasto, kod pocztowy, ulica, nr): ………………………………………………
………………………………………………

Oświadczam, że:
-

-

zapoznałem się z postanowieniami i akceptuję Regulamin udostępniania danych
osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu: „chceinternet.pl” oraz Politykę
Prywatności portalu „chceinternet.pl”,
jestem Przedsiębiorcą Telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Urzędzie
Komunikacji Elektronicznej,
jestem uprawniony do reprezentowania zgłaszanego wyżej podmiotu,
zobowiązuję się do wykorzystywania udostępnionych mi za pośrednictwem Portalu
„chceinternet.pl” danych osobowych wyłącznie w celach wymienionych
w Regulaminie.

...............................................................
(data, czytelny podpis, gdy nieczytelny: pieczęć wnioskującego)

