
Załącznik nr 2 
 

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

W ZAKRESIE MONTAŻY DEKODERÓW I ANTEN 
 

§1. DEFINICJE 

 
Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług oznaczają: 
 
1.1. Cennik: aktualna oferta cenowa GZT TELKOM-TELMOR sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 
1.2. TELMOR//Wykonawca: GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk NIP: 957-07-

53-190 | Regon: 191893113 | Kapitał Zakładowy: 1 878 000 zł | Nr KRS 0000054399 - Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
1.3. OWŚU: niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług wraz z załącznikami. 
1.4. Usługa: Usługa świadczona przez TELMOR odpłatnie na podstawie zapisów OWŚU, na zlecenie 

Zamawiającego udzielone przez stronę internetową lub infolinię TELMOR. 
1.5. Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a TELMOR w formie pisemnych oświadczeń woli 

złożonych pod rygorem nieważności, do której w pełni zastosowanie znajdują zapisy OWŚU. W przypadku umowy 
zawartej przez Internet Zamawiający zaznaczy, że zapoznał się z treścią OWŚU i ją akceptuje, podobnie jak treść 
umowy. W razie nie dającej się pogodzić sprzeczności pomiędzy zapisami Umowy i OWŚU pierwszeństwo mają 
zapisy OWŚU.TELMOR przewiduje następujące możliwości zawarcia umowy w zakresie montażu: 
1.5.1. zamówienie internetowe za pośrednictwem sklepu internetowego TELMOR, z płatnością online i 
elektroniczną akceptacją dokumentów, 
1.5.2. zamówienie internetowe za pośrednictwem sklepu internetowego TELMOR, z płatnością online i wysyłką 
dokumentów w formie papierowej, 
1.5.3. zamówienie telefoniczne, płatność za pośrednictwem kuriera (pobranie) z dostawą dokumentów do zawarcia 
umowy, odbiór podpisanej umowy przez Instalatora lub odesłanie do Wykonawcy przez Zamawiającego, 
1.5.4. zamówienie telefoniczne, płatność przekazem pocztowym, po zapłacie wysyłka dokumentów papierowych 
do Klienta, odbiór podpisanej umowy przez Instalatora pod warunkiem, że dokumenty dotrą do klienta przed datą 
Instalacji lub odesłanie do Wykonawcy przez Zamawiającego. 
1.6. Zamawiający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, która na podstawie odrębnych przepisów prawa posiada zdolność do zaciągania zobowiązań, która  
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej składa zlecenie realizowania przez TELMOR//Wykonawca 
wybranych Usług pod warunkiem wyraźnego przyjęcia przez TELMOR//Wykonawca zlecenia. 
 

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

2.1. OWŚU określa warunki świadczenia Usług przez TELMOR. 
2.2. Zlecenie świadczenia Usługi może złożyć jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której 
odrębne przepisy prawa nadają zdolność do czynności prawnych wyłącznie w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej.  
2.3. Zamawiający obowiązany jest zapoznać się z OWŚU przed udzieleniem zlecenia świadczenia Usługi. 
2.4. Zamawiający zawierając Umowę na montaż dekodera lub anteny oświadcza, że:  

a. przysługuje mu prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem, w którym zlecana jest Instalacja, 
b. posiada zgodę konserwatora zabytków / zarządcy / właściciela / spółdzielni na Instalację urządzenia na 

elewacji / balkonie / dachu (jeśli wymagana), 
c. zobowiązuje się do właściwego użytku i konserwacji Instalacji w celu zapewnienia możliwości korzystania 

z uprawnień gwarancyjnych, 
d. urządzenia, które zostaną użyte do Instalacji spełniają wymagania związane z Instalacją i są w stanie 

możliwym do przeprowadzenia Instalacji, 
e. wyraża zgodę na wykorzystanie informacji na temat wykonanej Instalacji na potrzeby marketingowo-

reklamowe Wykonawcy. Zgoda obejmuje w szczególności prawo Wykonawcy do sporządzenia 
dokumentacji fotograficznej oraz filmowej wykonanych prac oraz ich publikację na swojej stronie 
internetowej i w materiałach informacyjnych. Zamawiający może w dowolnej chwili wycofać zgodę na ich 
publikację. 

3. Wykonawca oświadcza, że:  
a. zobowiązuje się do wykonania przedmiotu OWŚU przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy 

oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 
wykonywania Instalacji tego typu urządzeń; 

b. prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje obsługę Klienta w zakresie montażu 
urządzeń – dekoderów oraz anten; 

c. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, narzędzia oraz zaplecze techniczne, 
niezbędne do prawidłowego wykonania prac stanowiących przedmiot obowiązków Wykonawcy; 

d. znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu OWŚU, w szczególności nie jest 
prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości bądź 
otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także nie występują wobec niego żadne okoliczności 
prawne lub faktyczne, które mogłyby mieć negatywny wpływ na realizację zobowiązań przyjętych  
w niniejszej Umowie; 
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4. Strony oświadczają, że zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu OWŚU. 

Jednocześnie strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na termin realizacji prac. 

 
§ 3. OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a. kontaktu telefonicznego i / lub e-mail z Zamawiającym w zakresie terminu i warunków prac przy Instalacji 
objętej Umową;  

b. zamontowania i uruchomienia Instalacji zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa i 
zaleceniami producentów urządzeń użytych w Instalacji;   

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a. przygotowania dostępu umożliwiającego wykonanie Usługi przez Wykonawcę (balkon, taras, dach); 
b. posiadania urządzenia do montażu i przekazania go Wykonawcy w celu wykonania zlecenia w 
uzgodnionym miejscu i terminie montażu; 
c. obecności w trakcie montażu osoby decyzyjnej, która będzie miała prawo uzgadniać z Wykonawcą 
miejsce i sposób montażu urządzenia;  

3. W przypadku Instalacji, do wykonania której niezbędne jest użycie podnośnika jego wynajęcie wraz z kosztami 
znajdują się po stronie Zamawiającego. 

 
§ 4. KWALIFIKACJE I MATERIAŁY 

 
1. Wykonawca dysponuje wystarczającą ilością pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, 

pozwalającą na prawidłowe i terminowe wykonanie montażu Instalacji.   
2. Dostarczone przez Zamawiającego do wykonania Instalacji urządzenia i materiały są kompletne, sprawne i 

wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążone prawem osób trzecich.  
 

§ 5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
1. Termin montażu Instalacji nie będzie przekraczał 14 dni od dnia dostarczenia do Wykonawcy Umowy lub 

zapłaty za zamówioną Instalację, w zależności co nastąpi wcześniej.  
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji prac objętych Umową, jeżeli zostały one 

spowodowane przez działanie, zaniechanie, bezczynność lub pominięcie ze strony Zamawiającego. 
3. Zmiana terminu przewidzianego na wykonanie OWŚU jest możliwa w przypadku:  

a. zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, szczególnie 
niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie bezpieczeństwa, zwłaszcza  
w przypadku prac wysokościowych;  

b. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową; 

4. Odwołanie przez Zamawiającego umówionego montażu musi się odbyć min. 2 godziny przed jego terminem. 
Odwołanie wizyty w terminie krótszym lub jej nieodwołanie jest równoznaczne z wykonaniem Usługi i nie 
podlega odstąpieniu przez Zamawiającego. Kolejna wizyta jest płatna gotówką bezpośrednio w trakcie wizyty 
w wysokości 50 % pierwotnej ceny. 

 
§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
1. Zamawiający:   

a. zabezpieczy mienie własne w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie w toku 
montażu Instalacji; 

b. umożliwi Wykonawcy organizację i realizację prac tak, aby w możliwie najmniejszym stopniu zakłócać 
bieżące funkcjonowanie obiektów sąsiadujących oraz przebywających na ich terenie osób. 

2. Wykonawca:  
a. zobowiązuje się do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;   
b. ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody 

wynikłe z zaniechania, niedbalstwa oraz działań niezgodnych ze sztuką budowlaną swoich 
pracowników, jak również podwykonawców i dostawców;  

c. nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie Zamawiającego; 
d. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z warunkami atmosferycznymi; 
e. nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem Instalacji, a w 

szczególności za następstwa niefachowych przeróbek w Instalacji lub za następstwa ingerencji osób 
nieuprawnionych w Instalację; 

f. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i niesprawność zamontowanego urządzenia, 
niezwiązanych z Instalacją. W przypadku uszkodzenia / awarii urządzenia zakres odpowiedzialności 
wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą urządzenia; 

g. W zakres prac nie wchodzą prace remontowo-wykończeniowe zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
lokalu typu montaż przewodów pod listwami, wykonywanie bruzd i ich szpachlowanie, chowanie 
przewodu pod tynkiem lub w podbitce dachowej. Ich wykonanie możliwe jest jedynie na podstawie 
osobnego porozumienia z ustaleniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 7. ODBIÓR INSTALACJI 

 
1. Zamawiający przed rozpoczęciem montażu przedstawi Wykonawcy Voucher na Instalację. Po wykonaniu 

montażu Voucher musi zostać podpisany przez Strony. Uwzględnienie na Voucherze ewentualnych uwag jest 
warunkiem przyjęcia ewentualnych reklamacji przez Wykonawcę.  

2. W razie stwierdzenia wad Instalacji w toku odbioru, Strony uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin 
ich usunięcia, potwierdzając ustalenia stosownymi zapisami na Voucherze. 

  
§ 8. WYNAGRODZENIE 

 
1. Za montaż Instalacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z treści Umowy, zawierającą właściwy 

podatek VAT zgodnie z Cennikiem Wykonawcy. 
2. Zamawiający pokryje koszty wysyłki Vouchera na Instalację, papierowych egzemplarzy dokumentów 

instalacyjnych i innych, zgodnie ze stawkami przewoźników dostępnych na stronie sklepu internetowego 
Wykonawcy. Dostarczenie bezpłatne dokumentów odbywa się drogą mailową i wiąże się ze zgodą Klienta na 
otrzymanie faktury imiennej do paragonu. 

3. Na wszystkie płatności określone w punktach 1-2 powyżej Wykonawca wystawi Zamawiającemu paragon 
fiskalny potwierdzający otrzymanie zapłaty.  

4. Zamawiający dokona zapłaty za Instalację w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Strony ustalają, że 
dopuszczalne sposoby zapłaty to przelew bankowy, przekaz pocztowy, płatność kartą płatniczą, przez bramkę 
płatniczą na stronie: sklep.telmor.pl lub zapłata bezpośrednio u kuriera. 

5. W przypadku dokonania przedpłaty, Zamawiający oświadcza, że dokonał zapłaty za Instalację poprzez stronę 
internetową Wykonawcy. 

6. W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca może powstrzymać się z wyznaczeniem 
terminu Instalacji do chwili otrzymania zapłaty. 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania zlecenia przez Wykonawcę wystąpią okoliczności uniemożliwiające wykonanie 
Usługi i niezależne od Wykonawcy Zamawiający poniesie koszt dojazdu w kwocie 50,00 zł brutto, o którą to 
kwotę zostanie pomniejszona kwota zwrotu.  

8. Jeśli Klient zamówi montaż podstawowy, a w trakcie wizyty Wykonawcy u Klienta będzie możliwy tylko montaż 
trudny Wykonawca może go wykonać po dopłacie przez Klienta bezpośrednio Instalatorowi gotówką kwoty 
100,00 zł brutto. 

9. Jeżeli w toku montażu Instalacji pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były 
przewidziane w zakresie prac określonym w Umowie, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia 
Wynagrodzenia, jeżeli w trakcie przyjmowania zlecenia montażu mimo zachowania należytej staranności nie 
mógł przewidzieć konieczności wykonania dodatkowych prac. Na wykonanie dodatkowych prac konieczne jest 
uzyskanie zgody Zamawiającego. Prace dodatkowe należy interpretować jako czynności:  

a. które nie zostały zawarte w wycenie montażu Instalacji i stanowią ulepszenie przedmiotu OWŚU;  
b. pojawiające się w sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczność 

wykonania prac dodatkowych, których niewykonanie skutkowałoby niezrealizowaniem przedmiotu 
OWŚU. 

Rozliczenie prac dodatkowych określonych w § 8 pkt. 8 i 9 następować będzie na podstawie osobnej umowy 
pomiędzy Zamawiającym a Instalatorem. Wykonawca nie oferuje wykonywania takich usług bezpośrednio ani nie 
pobiera za nie wynagrodzenia.  

 
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Zamawiający może odstąpić od Umowy 

montażu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przy czym strony uznają, że dniem zawarcia Umowy jest dzień 
odbioru podpisanej Umowy przez Wykonawcę lub wpłaty kwoty umówionego wynagrodzenia na konto 
Wykonawcy przez Zamawiającego tytułem Instalacji, w zależności co nastąpiło wcześniej. Wyłącza się 
jednocześnie możliwość odstąpienia od Umowy w sytuacji, w której Usługa montażu została już zrealizowana 
przez Wykonawcę lub Zamawiający nie odwołał wizyty min. 2 godziny przed montażem lub był nieobecny na 
miejscu montażu w umówionym terminie.  

2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wykonania Usługi Instalacji, traci on uprawnienia do 
odstąpienia od OWŚU.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Vouchera na 
Instalację oraz fizycznego zwrotu paragonu. Niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu, Wykonawca dokona zwrotu 
otrzymanej wpłaty. Wysyłka zwrotu dokumentów odbywa się na koszt Zamawiającego. W braku otrzymania 
zwrotu Vouchera i paragonu, zwrot wpłaty nie będzie możliwy.  

4. W przypadku nieotrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego wpłaty umówionej kwoty w terminie 14 dni 
od dnia złożenia zamówienia Umowa wygasa, a Zamawiający jest zwalniany ze zobowiązań do wykonania 
Usługi Instalacji.   

5. Rozwiązanie OWŚU, bez zachowania okresu wypowiedzenia, może nastąpić jeśli: 
a. Wykonawca zwleka z przystąpieniem do wykonania Umowy przez co najmniej 14 dni od umówionego 

przez Strony terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od upływu 
powołanego terminu 

b. przed przystąpieniem do realizacji Instalacji zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac / 
wykorzystania dodatkowych elementów, które nie są przewidziane w zakresie prac określonych w  
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Załączniku Nr 1 do OWŚU – Zakres Czynności, a Zamawiający nie wyrazi zgody na  ich wykonanie, 
Wykonawca ma prawo odstąpić od OWŚU  

6. W razie wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą. 
 

§ 10. RĘKOJMIA 
 
1. Okres rękojmi na wykonaną Instalację ustala się na 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru Instalacji, o którym 

mowa w §7. 
2. Zamawiający będzie zgłaszał awarie drogą telefoniczną (58) 382 34 34, drogą mailową na adres:. 

montaze@telmor.pl lub tradycyjnym listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy. 
3. Awarie Instalacji, zgłoszone przez Zamawiającego, które wynikły z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego. Do przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego zalicza się przede wszystkim ingerencję w Instalację osób trzecich, nieuprawnione 
podłączenia kolejnych elementów do Instalacji lub użytkowanie Instalacji w sposób sprzeczny ze sposobem 
użytkowania wskazanym w instrukcjach użytkowania.  

4. W przypadku stwierdzenia ingerencji osób trzecich w Instalację rękojmia wygasa. 
5. W związku z wymogiem obecności osoby decyzyjnej w dniu Instalacji, strony ustalają, że po wykonaniu 

zlecenia reklamacje dotyczące sposobu wykonania Usługi (miejsce montażu, sposób przeprowadzenia kabla, 
wykonane otwory) nie będą uwzględniane, chyba że takie uwagi zostaną zawarte na Voucherze. 

6. Awarie Instalacji, zgłoszone przez Zamawiającego, które wynikły z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego będą realizowane w ramach rękojmi lub gwarancji przez Wykonawcę. 

7. Awarie, które będą wymagały natychmiastowego usunięcia z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia zostaną 
usunięte przez Wykonawcę nie później niż 3 dni robocze po otrzymaniu zgłoszenia awarii.  

8. Termin usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 14 dni roboczych. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad niezwłocznie po dokonaniu 

napraw. 
 

§ 11. GWARANCJA JAKOŚCI 
  
1. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na całość Instalacji. Gwarancja niniejsza nie obejmuje 

elementów ulegających standardowemu zużyciu w czasie jej eksploatacji.  

2. W przypadku stwierdzenia ingerencji osób trzecich w Instalację gwarancja wygasa. 
3. Gwarancja obejmuje: naprawę wad i usterek montażu zaistniałych w momencie sprzedaży, jak również w 

okresie trwania gwarancji. 
4. Naprawy gwarancyjne związane z pracami  montażowymi realizowane będą w ciągu 5 dni roboczych od daty 

przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, na jego koszt (o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą), z wyjątkiem 
spowodowanych przez Klienta lub wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. w wyniku 
wyładowania atmosferycznego). Maksymalny czas usunięcia stwierdzonych usterek może wynieść 14 dni 
roboczych. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień gwarancji, w szczególności postanowień 
dotyczących obowiązków osoby uprawnionej do gwarancji.  

6. Naprawy gwarancyjne muszą być potwierdzone stosownym dokumentem, podpisanym przez obydwie Strony.   
7. Niezależnie od powyższego, Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania postanowień gwarancji jakości, 

w tym zaś w szczególności postanowień dotyczących obowiązków osoby uprawnionej do gwarancji. 

 
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Przekazanie praw i przeniesienie obowiązków którejkolwiek ze Stron wynikających z OWŚU na jakikolwiek 

podmiot, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące prace objęte 

Umową. 
3. Doręczenia dokumentów między Stronami odbywać się będą osobiście lub listami poleconymi, na adresy 

wskazane w komparycji OWŚU lub na adresy e-mail podane w wyniku zamówienia internetowego.  
4. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych Umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Stronami, 

odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne źródła powszechnie obowiązującego 
prawa polskiego.  

5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej OWŚU, będą rozwiązywane w 
drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze, w celu rozwiązania 
sporu, zważając na cel niniejszej OWŚU i przy równym uwzględnieniu interesów Stron.  

6. W przypadku, gdy procedura przewidziana w ust. 5 powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie 
przedstawiony do rozpoznania przez odpowiedni sąd powszechny, właściwy dla siedziby Wykonawcy. 

7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie OWŚU, gdy jest ono 
następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania Siły Wyższej , rozumianej jako zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie OWŚU w całości lub części, na stałe 
lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności 
Stron; przejawem Siły Wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, działania 
wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki powszechne, epidemie.  

8. Niniejsze OWŚU jest dostępne na stronie internetowej sklep.telmor.pl, oraz w siedzibie Wykonawcy.  
9. Zmiana OWŚU możliwa jest poprzez decyzję Wykonawcy, a zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania 

na stronie internetowej Wykonawcy. 
 

mailto:montaze@telmor.pl


Załącznik nr 2 
 

 

 
 
 
§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Wykonawca jest Administratorem Danych Osobowych w ramach niniejszej OWŚU z danymi adresowymi 
podanymi we wstępie OWŚU. Adres kontaktowy email w sprawie danych osobowych dane-
osobowe@telmor.pl 

2. Dane osobowe Zamawiającego oraz osoby wskazanej do kontaktu przez Zamawiającego będą przetwarzane 
przez Wykonawcę w celu wykonania niniejszej OWŚU, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze Danych Osobowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) 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 (RODO). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę przez okres realizacji niniejszej OWŚU a następnie 
przez okres wymagany do rozliczenia wykonaniem tej OWŚU. Po tym okresie dane osobowe Wykonawcy 
będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych 
i cywilnych przez 3 lata. 

4. Na temat praw osoby, której dane dotyczą oraz sposobu ich realizacji, podstaw i okresie przetwarzania 
danych, odbiorcach danych, przekazywaniu danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 
znajduje się na stronie: http://dane-osobowe.telmor.pl/ 

 

Gdańsk, dnia ……………….2022 r. 

Zarząd GZT TELKOM-TELMOR sp. z o.o. 

 

…………………………………………………………… 

http://dane-osobowe.telmor.pl/

