ANKIETA ZGŁOSZENIOWA BUDOWY INFRASTRUKTURY
W POSTACI PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO
Miejscowość……………………………… , dnia ………………… 2018r.

Dane Operatora:
OXYNET S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658451, dla której akta
rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7822550871, REGON 302151490.
Dane Zgłaszającego wybudowanie przyłącza telekomunikacyjnego:
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Adres zamieszkania)……………………………………………………………………………………………………………………………….
(Telefon) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce realizacji (adres budynku):
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia Operatora i Zgłaszającego
1. Oxynet oświadcza, że jest operatorem telekomunikacyjnym i prowadzi na terenie powiatu
jarosławskiego inwestycje w zakresie budowy nowoczesnej sieci światłowodowej w technologii
FTTH.
2. Zgłaszający wyraża zainteresowanie korzystaniem z usług telekomunikacyjnych w technologii
światłowodowej i zgadza się na przyłączenie budynku znajdującego się na swojej posesji do sieci
światłowodowej Operatora.
3. Zgłaszający wyraża zgodę na wejście na posesję oraz przeprowadzenie przez Operatora
wszelkich prac niezbędnych do wykonania przyłącza telekomunikacyjnego oraz późniejszej jego
eksploatacji i konserwacji.
4. Przyłącze telekomunikacyjne zostanie wybudowane na koszt Operatora i wchodzi w skład sieci
telekomunikacyjnej stanowiącej własność Operatora.

…………………………………………………………
Podpis osoby reprezentującej Operatora

…………………………………………………
Podpis Zgłaszającego

OXYNET S.A. jest administratorem w/w danych osobowych Zgłaszającego, które będą przechowywane w okresie wykonania, eksploatacji i
konserwacji przyłącza. Dane Zgłaszającego będą przetwarzane w celu realizacji ankiety (w tym z udziałem podwykonawców), a także mogą
zostać udostępnione osobom trzecim, w tym sądom czy organom administracji publicznej, na podstawie stosownych przepisów prawa, w celu
udokumentowania uprawnienia OXYNET S.A. do wybudowania przyłącza. W zakresie określonym przez obowiązujące przepisy, Zgłaszającemu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji
Ankiety. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego następcy) na zasadach określonych
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. Z 2016 r. poz. 922). W sprawach
przetwarzania wszystkich danych osobowych można kontaktować się z OXYNET S.A. pod adresem e-mail: iod@oxynet.pl.

