
Zgoda na obciążanie rachunku 
 
Niniejszym wyrażam zgodę 

Nazwa i adres odbiorcy Identyfikator odbiorcy(NIP) 

POLKOMTEL Sp. z o.o. 
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA 
 
REZYDENT 

5 2 7 1 0 3 7 7 2 7 

na obciążenia wskazanego poniżej rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi ze zobowiązań  
umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi fakturami/rachunkami.  

Nazwa i adres Abonenta (adres zameldowania lub 

prowadzonej działalności gospodarczej) 

Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego 

(adres zameldowania lub prowadzonej działalności 
gospodarczej) 

  

Numer rachunku bankowego płatnika 

 
 

 _     _     _     _     _     _     

         
          Konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego *                                                         Pozostałe podmioty * 
  
 

 
 

Identyfikator płatności  
(nr konta klienta z faktury)         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Numer telefonu           4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie rachunku, w drodze polecenia zapłaty, kwotami 
wynikającymi ze zobowiązań umownych wobec ww. odbiorcy, zgodnie z przesyłanymi fakturami/rachunkami.  
Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o. moich danych osobowych i numeru rachunku 
bankowego w celu realizacji płatności.  

  
                                                                                     podpis Abonenta ………………………………………….……………………… 
……………………………. 
miejsce i data                                                            
                                                                                     podpis płatnika  …………………………………….. 

 
 Dokument stanowi zgodę dla odbiorcy i banku płatnika  
 
*Prosimy zaznaczyć właściwy status. 

  



 

 

Dział Obsługi Klienta • tel. 601 102 601 (opłata wg taryfy operatora), e-mail: bok@plus.pl 
POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy 2.360.069.800 zł. 

 

 

INFORMACJA POLKOMTEL SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować 

1. POLKOMTEL sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie 

do Działu Obsługi Klienta (tel. 601102601), pisemnie na adres: Polkomtel sp. z o.o. - Reklamacje, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, pocztą elektroniczną na 

adres bok@plus.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi). 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: telefonicznie pod numerem 022-426-19-30, elektronicznie na adres 

iod@plus.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.  

  

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

3. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obsługi zgłoszeń i udzielenia odpowiedzi.  

4. Dane osobowe są przetwarzane: 

a) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów POLKOMTEL, takich jak obsługa zgłoszeń kierowanych do POLKOMTEL i udzielanie odpowiedzi, obsługa 

postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

- na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO, 

b) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Komu dane osobowe będą przekazywane  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne  do realizacji wyżej 

wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, 

podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie 

decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, 

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie  można uzyskać  na wniosek złożony w 

sposób wskazany w pkt 1 powyżej. 

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane 

7. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia obsługi zgłoszenia, a następnie przez okres  przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia 

postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych. 

 

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych 

dostarczonych administratorowi. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w 

tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym 

profilowania.  

10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. 

11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.  

 

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej 

organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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