1) nazwa zbioru danych;
Zbiór abonentów usług telekomunikacyjnych ź Racibórz, Zborowa 4, 47-400, NIP 6392006637, REGON
243650913
2) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
Prezes Zarządu FIONE Sp. z o.o. Sp.k. Racibórz, Zborowa 4, 47-400, NIP 6392006637, REGON 243650913
3) oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu;
Nie dotyczy.
4) oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu
podmiotowi;
Wykaz podmiotów (pracowników), którym FIONE Sp. z o.o. Sp.k. powierzyła do przetwarzania dane osobowe
z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie spółki FIONE Sp. z o.o. Sp.k., przy ul.
Zborowa 4, w Raciborzu.
5) podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;
Od osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę na piśmie.
Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane dotyczą, jej danych
osobowych:
a) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171,poz.1800 z
późn.zm.),
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. z 10.05.2012; Dz.U. 2012 r.
poz.749 z późn.zm.),
c) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jedn. z 30.01.2013; Dz.U. z 2013 r.
poz.330 z późn.zm.),
d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz.93 z późn.zm.),
e) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. z 14.09.2013;
Dz.U. 2012; poz. 1225),
f) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204 z późn.zm.)
Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem.
Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z
orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
6) cel przetwarzania danych w zbiorze;
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Świadczenie, wykonanie, sprzedaż i marketing usług i produktów telekomunikacyjnych.
7) opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;
Osoby będące użytkownikami lub Abonentami usług telekomunikacyjnych FIONE Sp. z o.o. Sp.k.
8) zakres danych przetwarzanych w zbiorze;
Nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, miejsce pracy,
zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres do korespondencji, adres
instalacji urządzeń sieciowych, nr tel. kontaktowego, adres poczty elektronicznej, nazwa, seria i numer
dokumentów potwierdzających tożsamość zawarte w dokumentach. Informacje wykonania zobowiązania
wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych, ID usługi, adres IP, ID abonenta dane transmisyjne, adres świadczenia usługi,
nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorcy, REGON przedsiębiorcy.
9) sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób,
których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;
Od osób, których dotyczą.
10) sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11) oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
Podmiotom, na rzecz których FIONE Sp. z o.o. Sp.k. dokonuje cesji wierzytelności.
12) informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
Nie dotyczy.
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