Errata do Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
DZIAŁ II Zasady podłączenia do sieci
§11
Osoba, której nie przysługuje żadne z wymienionych w §10 tytułów prawnych do lokalu, jest
obowiązana przy zawieraniu Umowy do okazania GAWEX pisemnej zgody osoby posiadającej ww. tytuł do
lokalu na zainstalowanie Urządzeń oraz kserokopię jej dowodu tożsamości.
DZIAŁ XIV Dane osobowe
§52
GAWEX z chwilą zawarcia Umowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych
Abonenta, będącego osobą fizyczną:
1) nazwisk i imion oraz imion rodziców,
2) miejsca i daty urodzenia,
3) adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego, jeżeli jest on inny niż adres miejsca
zamieszkania,
4) numeru ewidencyjnego PESEL,
5) nazwy, serii, numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, w przypadku cudzoziemca, który nie
jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty
pobytu,
6) innych, zawartych w dokumentach, potwierdzających możliwość wykonania usługi na rzecz Abonenta.
1. GAWEX jest administratorem 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 (RODO) i wykorzystuje te dane na zasadach określonych
w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Bydgoską Telewizję Kablową GAWEX
Paweł Karnowski Sp. J., zgodnie z RODO” dostępnej na stronie internetowej: www.tvgawex.pl.
2. Przetwarzane przez GAWEX dane mogą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
3. GAWEX zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, tj. prawa
sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania
danych i do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi; prawa do złożenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu
trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także
prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – GAWEX zapewnia realizację
prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
§53
1) Oprócz danych, o których mowa w § 52, GAWEX może, za zgodą Abonenta będącego osobą fizyczną,
przetwarzać inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w szczególności numer konta
bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych.
2) Ww. dane osobowe przetwarzane są przez GAWEX wyłącznie w celu wykonywania Umowy oraz
dochodzenia roszczeń z jej tytułu.
3) Abonent ma prawo wglądu w dane osobowe, przetwarzane przez GAWEX oraz ich poprawiania.
4) Miejscem wykonania Umowy jest wskazany w jej treści adres Abonenta.

