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INFORMACJE dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Premium Mobile 
(osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej) 
Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa 
(„Premium Mobile”) informuje iż: 
1. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych („Ustawa”); 
2. dane dotyczące Abonenta, w tym dane osobowe Abonenta, dane osobowe reprezentantów Abonenta lub jego 

pełnomocników oraz dane transmisyjne przetwarzane są przez Premium Mobile lub podmioty upoważnione przez 
Premium Mobile (tj. podmioty współpracujące z Premium Mobile przy lub w związku z wykonywaniem Umowy 
i świadczeniem usług, którym Premium Mobile powierza przetwarzanie danych) w celu realizacji zadań, obowiązków 
i uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne („Prawo 
telekomunikacyjne”), Ustawy oraz przepisów odrębnych, a także w celach związanych z zawarciem umowy 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”), w celach wykonywania Umowy, w tym przekazywania 
informacji związanych ze świadczonymi usługami (w tym o zmianie Umowy, regulaminów, cenników), przekazywania 
komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, dokonywania rozliczeń z Abonentem, naliczania opłat pomiędzy 
operatorami, w tym z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich, weryfikowania wiarygodności płatniczej Abonenta, 
dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, archiwizacji danych, marketingu usług i produktów Premium Mobile 
(przy czym przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingu usług telekomunikacyjnych wymaga zgody 
Abonenta), a także w innych celach na podstawie zgody Abonenta w celach i zakresie wskazanych w treści takiej 
zgody; 

3. na podstawie art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego Premium Mobile przetwarza w celu realizacji Umowy bez 
zgody Abonenta będącego osobą fizyczną dane obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, miejsce 
i datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), 
numer ewidencyjny PESEL, nazwy, serie i numery dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku 
cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu 
lub karty pobytu, oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec 
Premium Mobile wynikającego z Umowy („Dane podstawowe”), a dane inne niż Dane podstawowe przetwarzane są 
za zgodą Abonenta będącego osobą fizyczną; 

4. dane transmisyjne Abonenta (tj. dane dotyczące objętości informacji, dane dotyczące identyfikacji Abonentów, 
identyfikacji urządzeń końcowych, terminu rozpoczęcia i zakończenia połączenia, rodzaju i czasu trwania połączenia 
lub przekazu, transmisji danych w Internecie, wysokości rachunku, dane wskazujące położenie geograficzne 
urządzenia końcowego) mogą być przetwarzane (bez zgody Abonenta) przez Premium Mobile lub podmioty 
upoważnione przez Premium Mobile (tj. podmioty współpracujące z Premium Mobile przy lub w związku 
z wykonywaniem Umowy i świadczeniem usług) w celu naliczania opłat Abonenta i opłat z tytułu rozliczeń 
operatorskich (w tym z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich) w okresie obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu w okresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, a także dla wykonania 
innych obowiązków nałożonych ustawowo na Premium Mobile, a za zgodą Abonenta w celach marketingu usług 
telekomunikacyjnych w okresie obowiązywania Umowy; 

5. dane Abonenta mogą być udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym sądom, prokuratorom, podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności, a za zgodą 
Abonenta innym podmiotom (administratorom danych) w zakresie wskazanym w treści takiej zgody, w tym 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych lub 
prowadzenia spisu abonentów, weryfikacji wiarygodności płatniczej oraz biurom informacji gospodarczej; 

6. podanie danych przez Abonenta jest dobrowolne, a każda wyrażona przez Abonenta zgoda może być cofnięta 
w każdym czasie, bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu; 

7. Abonent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z powyższą informacją:        ___________________________________ 

(data i podpis Abonenta) 
 

 
 ___________________________________     ___________________________________ 
      (numer telefonu komórkowego*)    (adres e-mail*) 
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*- podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Abonenta 
 

ZGODY ABONENTA 
 

1. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Premium Mobile do Polkomtel Sp. z o.o. moich danych osobowych 
obejmujących imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu tożsamości celem uzyskania informacji 
o ewentualnym braku regulowania płatności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych wobec tego operatora 

lub uzyskania informacji o utracie dokumentu tożsamości. □ TAK □ NIE 

2. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 161 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, na przetwarzanie moich dodatkowych 
danych osobowych tj.: adresu korespondencyjnego, firmy (nazwy), adresu prowadzenia działalności gospodarczej, 
numeru NIP, numeru REGON, numeru konta bankowego lub karty płatniczej, adresu poczty elektronicznej, oraz 
numerów telefonów kontaktowych (w tym numeru podanego przeze mnie powyżej) w celach realizacji Umowy. 
 □ TAK □ NIE 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Premium Mobile moich danych osobowych, tj. imię (imiona), nazwisko, firmę 
(nazwę), datę urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności 
gospodarczej, numer telefonu, adres e-mail w celach marketingowych produktów i usług Premium Mobile niezależnie 
od okresu obowiązywania Umowy. □ TAK □ NIE 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Premium Mobile danych transmisyjnych w celach marketingu usług 

telekomunikacyjnych Premium Mobile w czasie trwania Umowy. □ TAK  □ NIE 

5. Wyrażam zgodę na używanie przez Premium Mobile (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) 
automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów 

marketingu bezpośredniego Premium Mobile na podany przeze mnie powyżej numer telefonu. □ TAK  □ NIE 

6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach 
promocyjnych Premium Mobile środkami komunikacji elektronicznej tj. e-mailem, SMS’em, MMS’em oraz w formie 
kontaktu telefonicznego na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu. □ TAK  □ NIE 

7. Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Premium Mobile w formie elektronicznej faktur z załącznikami, 
korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) 
na zasadach określonych w Regulaminie Usługi E-Rachunek, na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.□ TAK 
 □ NIE 

8. Wyrażam zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Premium Mobile w formie elektronicznej faktur z załącznikami, 
korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami na zasadach określonych 
w Regulaminie Usługi E-Rachunek na konto Abonenta. □ TAK □ NIE 

9. Proszę, aby proponowane zmiany Umowy, Regulaminu, Cennika, informacje o zmianie nazwy (firmy), adresu lub 
siedziby Premium Mobile, informacje dotyczące wykonywania Umowy (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji 
oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację), informacje o przerwach w świadczeniu usługi lub występujących 
awariach były dostarczane na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.  
 □ TAK □ NIE 

10. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Premium Mobile do Polkomtel Sp. z o.o. informacji o ewentualnym braku 
regulowania płatności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych wobec Premium Mobile lub informacji 
o utracie dokumentu tożsamości. □ TAK □ NIE 
 
Potwierdzam własnoręczne udzielenie powyższych zgód i oświadczeń: 
 
 _______________________________ 
 (data i podpis Abonenta) 


