
WZÓR

UMOWA NR………..  / 2020

z dnia………………………………

Umowa zawarta pomiędzy:

CAMSAT  Gralak  Przemysław,  ul.  Ogrodowa  2a  86-050  Solec  Kujawski,  NIP:  953-193-77-38,
REGON 093144784, tel. 052 3875466

reprezentowaną przez:

Przemysława Gralaka

Zwanym dalej Usługodawcą,   

a

reprezentowaną przez:

…................................................  adres:..............................................  NIP/PESEL...................................
REGON:..............................................  tel.  kontaktowy...........................................,  adres
mail:.......................................

Zwanym dalej Usługobiorcą,

o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie …...... kart SIM wraz z usługą dostępu do Internetu,
bez limitu pobierania i wysyłania danych, stałym adresem IP oraz blokadą wszystkich usług
dodatkowych niezwiązanych z dostępem do Internetu.

§2

1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają na okres 12 miesięcy od dnia: ……………………. do
dnia …………………….

2. Umowa  zawarta  jest  na  czas  określony  w  pkt.  1  §2  bez  możliwości  wcześniejszego
zakończenia usługi.

3. Po upływie terminu określonego w pkt.1 §2 niniejszej umowy, zostanie ona automatycznie 

przedłużona na czas nieokreślony z możliwością miesięcznego wypowiedzenia. 

       4.   Rezygnację z przedłużenia umowy na kolejny okres należy wysłać pisemnie nie później niż 30  
dni przed zakończeniem obowiązującej umowy na adres camsat@camsat.com.pl 



§3

1. Usługobiorca zobowiązuje się do wykonania przedpłaty abonamentu rocznego za świadczone
usługi wymienione w pkt. 1 §1 przez okres wymieniony w pkt. 1 §2 na rzecz Usługodawcy w
wysokości …………….. netto (……………00/100) plus 23% VAT w terminie 3 dni od daty 
wystawienia faktury VAT.

2. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

3. Abonent  wyraża  zgodę  na  przesyłanie  faktur  drogą  mailową  na  podany  adres:
……………………………………………………………...

4. Za  zwłokę  w zapłacie  wynagrodzenia  Usługodawca  naliczać  będzie  odsetki   w  wysokości
określonej w ustawie.

5. W przypadku braku płatności za fakturę w wyznaczonym terminie Usługodawca ma prawo
wyłączyć  usługę  oraz  domagać  się  od Usługobiorcy  wynagrodzenia  za  cały  okres  trwania
umowy określony w pkt. 1 §2.

§4

 1. Zgłoszenia awarii kart SIM należy kierować:

- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 pod numerem tel. 52 387  
10 97 wew.25  oraz  mailowo pod adres:  serwis@camsat.com.pl

-  wszelkiego rodzaju  usterki,  awarię są rozwiązywane w ciągu 3 dni  roboczych od momentu
zgłoszenia awarii

§5 RODO

1. Administratorem  Danych  Osobowych  Abonenta  jest  CAMSAT  Gralak  Przemysław,  ul.
Ogrodowa 2a 86-050 Solec Kujawski oraz PARTNER TELEKOMUNIAKCYJNY Usługodawcy.

2. Dane  Osobowe  Abonentów  przetwarzane  są  przede  wszystkim  w  celu  prawidłowego  i
zgodnego z prawem świadczenia usług. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest
Art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej  nazwanego RODO)
czyli konieczność wykonania umowy.

3. Dane dotyczące Abonentów mogą być przetwarzane również dla poniższych celów;

-  informowania o własnych produktach lub usługach,  zmianach w zakresie  i  sposobie ich
świadczenia (w tym przypadku podstawą prawną jest Art.6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadniony interes),

-  dochodzenie swoich praw i  ochrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest również
prawnie uzasadniony interes),

- prowadzenia rozliczeń z abonentami (podstawą prawną jest art. 6  ust. 1 lit. c RODO, czyli
wywiązanie się z przepisów prawa)

-  realizacja  obowiązków związanych z  porządkiem publicznym (również w tym przypadku
podstawą prawną jest wywiązanie się z przepisów prawa)



4. Dane osobowe Abonentów mogą zostać udostępnione podmiotom posiadającym przesłankę
prawną do przetwarzania danych osobowych Abonentów. Takie podmioty przetwarzają dane
we  własnym  imieniu.  Do  takich  podmiotów  mogą  należeć  m.in.  podwykonawcy,
przedsiębiorcy  pocztowi,  odpowiedzialni  za  dostarczenie  korespondencji,  a  którym  dane
udostępnione są w oparciu o Prawo Pocztowe; banki informacji gospodarczej, którym dane
udostępnione są w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych; podmioty związane bezpośrednio ze świadczeniem poszczególnych
usług telekomunikacyjnych, które przetwarzają dane Abonentów w oparciu o przepisy Prawa
Telekomunikacyjnego; firmy windykacyjne.

5. Dane Abonentów będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu
w  okresie  dochodzenia  roszczeń  (zgodnie  z  Kodeksem  Cywilnym  ogólny  termin
przedawnienia  roszczeń  to  10  lat,  a  dla  roszczeń  o  świadczenia  okresowe  i  roszczenia
związane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  –  3  lata).  Informacje  o  wykonanych
usługach przechowywane będą przez 1 rok od ich użycia.

Dane  dotyczą  rozliczeń  z  Abonamentami  zgodnie  z  przepisami  skarbowymi  będą
przechowywane przez 6 lat  od zakończenia świadczenia usług.

6. Konieczność zbierania podstawowych danych osobowych, precyzyjnie wskazujących strony
Umowy, wynika z zapisów ustawy z dn. 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne i aktów
wykonawczych,  podanie  ich  jest  więc  warunkiem  koniecznym  korzystania  z  usług
telekomunikacyjnych. Wskazanie przez Abonenta elektronicznych środków komunikacji (np.
adresu e-mail lub numeru kontaktowego) nie jest wymagane, lecz wiąże się z ułatwieniami,
które nie byłyby możliwe w przypadku  ich niepodania.

7. Abonent  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu,  prawo  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z
prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.
Abonent  ma prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych w
zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na
mocy RODO.         

§6

1. Integralną  częścią  umowy  jest  załącznik  nr  1.  Wzór  -  REGULAMINU  ŚWIADCZEŃ  USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH Partnera Telekomunikacyjnego Usługodawcy.

2. Wszelkie  zmiany niniejszej  umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. Sądem  powołanym  do  rozstrzygania  sporów  jest  sąd  właściwy  ze  względu  na  siedzibę
pozwanego.

4. Sprawy nie objęte niniejszą umową reguluje Kodeks Cywilny.

5. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej  
ze stron.

………………………………………………….    ………………………………………………….

      (w imieniu Usługobiorcy)           (w imieniu Usługodawcy)


