ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE Usługi Zdalny IT Serwis - Klauzula Informacyjna
(„CENNIK”)
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Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”), jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.
Marynarska 12, 02-674 Warszawa (dalej „T-Mobile Polska”).
T-Mobile Polska przetwarza dane osobowe Klienta, pracowników Klienta oraz Osób Upoważnionych wskazanych przez Klienta (w szczególności imię
i nazwisko, dane kontaktowe, telefon, adres email):
w sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach każdorazowo określonych w treści zgody. T-Mobile Polska przechowuje te dane do wycofania zgody. Informujemy, że zgoda
może być cofnięta w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem;
w celu realizacji Umowy, świadczenia i rozliczenia Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, przez okres trwania Umowy;
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, w okresie trwania tych obowiązków, w
szczególności w celu prowadzenia sprawozdawczości podatkowej;
w celu realizacji uzasadnionych interesów T-Mobile Polska, na podstawie art. 1 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, w tym w szczególności w celach
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Usługi oraz w celu dochodzenia i ochrony roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w okresie do chwili
przedawnienia tych roszczeń.
T-Mobile Polska otrzymuje dane osobowe pracowników Klienta oraz Osób Upoważnionych wskazanych przez Klienta bezpośrednio od Klienta w
ramach wykonywania Umowy.
T-Mobile Polska może ujawnić dane osobowe:
podmiotom i osobom działającym na zlecenie oraz w imieniu T-Mobile Polska;
organom państwowym, działającym w ramach prowadzonych przez nie postępowań;
innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne dla realizacji działań podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.
W związku ze współpracą z międzynarodowymi partnerami, dane mogą być również przekazywane poza EOG. Możliwość taka dotyczy podmiotów
wspierających systemy T-Mobile Polska, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych, wynikający ze stosowania m. in. standardowych klauzul
umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
T-Mobile Polska nie będzie podejmować działań na danych osobowych w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania prowadzących do
podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływającej na osoby, których dane są przetwarzane.
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T-Mobile Polska zapewnia prawo wglądu i poprawiania danych, a także prawo do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 15-22 RODO.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, T-Mobile Polska umożliwia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych pod adresem: iod@t-mobile.pl lub na adres pocztowy: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w trybie
i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.
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