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ICOMO przykłada ogromną wagę do ochrony Twojej prywatności i zapewnia, że traktujemy Twoje dane 
ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w 
rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Znajdziesz tu także 
informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 
Polityka obowiązuje wszystkich Abonentów ICOMO i prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz z naszymi 
ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych 
usług.  

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w umowie jest właściciel marki ICOMO IGAZ  
Sp. z o.o.  z siedzibą w Wąsoszu przy ulicy Mickiewicza 6 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 
0000048194 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, zwany dalej 

ICOMO 

Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod nr tel. 713809519 lub mailowo pod adresem 
bok@icomo.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się przy ul. Ścinawskiej 24 w Wołowie.  
 
II. Cel i podstawy przetwarzania  

1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług. 

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez ICOMO obejmuje następujące działania: 
zarządzanie siecią, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i 
realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi Abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat oraz ewentualne dochodzenie 
wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej.  

Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich 
niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług? 

• Dane kontaktowe (tj. informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy abonenckiej, np. Twoje 
imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres 
korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia);  

• Informacje o Twoim koncie abonenckim (zgłoszenia o udzielenie wsparcia technicznego i dane wymagane 
do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem) 

• Dane internetowe (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres Abonenta, dane transmisyjne niezbędne do 
świadczenia usługi, w tym adres IP/MAC, data i czas korzystania z adresu IP, informacje o pakiecie 
internetowym, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych numer wykorzystanego portu sieciowego;). 

mailto:bok@icomo.pl
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Jaki jest cel  przetwarzania danych ? 

• zawarcie umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą,  
• cel archiwalny (dowodowy) będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów  
• cel ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego 

prawnie uzasadnionego interesu 
• cel realizacji naszych obowiązków ustawowych 

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych 
tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te 
mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W 
takich przypadkach ICOMO zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia 
Twoich danych. 

Jakie dane musimy przechowywać? 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i 
przechowywać Twoje dane niezbędne do ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia 
końcowego, użytkownika końcowego: 

• inicjującego połączenie, 
• do którego kierowane jest połączenie; 

określenia: 

• daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania, 
• rodzaju połączenia, 
• lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. 

Do jakich informacji mamy dostęp? 

Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej 
zgody nie uzyskujemy dostępu do oglądanych programów  lub wiadomości e-mail. Możemy przetwarzać dane 
transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów, w tym realizacji 
połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej 
niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do: 
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• posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji), 
• zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń  
• wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub 

podatkowych). 
Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na 

podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, 
której dane dotyczą. Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do 
czas jej odwołania. 

Czy udostępniamy Twoje dane? 

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać 
Twoje dane następującym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. 
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym, z którymi ICOMO zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie 
dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji 
gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym 
się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. 

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa 
informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. 

III. Masz kontrolę nad swoimi danymi 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) oraz 
ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci: 

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na: 

• przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu 
otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze 
połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;    

• przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez UPC 
rachunków w formie elektronicznej; 

• przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania 
zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej w formie 
elektronicznej 

możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w BOK, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej. 

prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;  

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie 
elektronicznej; 
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prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym 
posiadaniu są niedokładne lub niekompletne; 

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały 
zebrane, a ICOMO nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji 
obowiązku prawnego; 

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. 
gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; 

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku 
należy wskazać jeden z poniższych przypadków): 

• jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych; 
• jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je 

usunęli; 
• jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z 

dochodzeniem roszczeń; 
• jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, 

czy powinniśmy je dalej przetwarzać. 

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym biurze , za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię. 
  

ICOMO w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w 
związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o 
kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. 
  

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane 
nie trafiły do nieuprawnionej osoby. 
  

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu 
na swój nagminny charakter, ICOMO może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić 
podjęcia działań w związku z żądaniem. 

 


