SZYBKINET sp. z o.o.
ul. Wesoła 36, 42-230 Koniecpol
NIP 5482497911
tel. 34 333 66 33
e-mail biuro@szybkinet24.pl

Imię i Nazwisko
Adres
PESEL
Nieruchomość

Nr budynku lub działki __________, księga wieczysta _______________________

Tytuł prawny do
Nieruchomości

 właściciel,  współwłaściciel,  użytkownik wieczysty

ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
1.

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zakresem robót, o których mowa w punkcie 2
poniżej i wyrażam zgodę na nieodpłatne wejście przez Operatora: SZYBKINET sp. z o.o. z siedzibą w Koniecpolu,
adres siedziby: ul. Wesoła 36, 42-230 Koniecpol, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470956, NIP:
9492194887 na teren Nieruchomości i wykonanie przez Operatora bądź jego podwykonawców, robót budowlanych o
poniższym zakresie, a także zapewniam i zezwalam Operatorowi na późniejszy, nieodpłatny dostęp do Nieruchomości
w celu dokonywania okresowych przeglądów, utrzymania, eksploatacji, konserwacji, przebudowy, rozbudowy,
modernizacji i dokonywania bieżących napraw zainstalowanych na Nieruchomości urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej.

2.

Zakres robót:
 doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku położonego na Nieruchomości;
 umieszczenie nad Nieruchomością kabla telekomunikacyjnego – napowietrzna linia kablowa;
 budowa pod Nieruchomością kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi;
 budowa podbudowy słupowej/konstrukcji wsporczej oraz podwieszenie telekomunikacyjnej linii kablowej, wraz z
osprzętem, na wykonanej infrastrukturze;
 umieszczenie i prowadzenie przez Nieruchomość urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci
___________________________________________________________________________________
- i przywrócenie po robotach Nieruchomości do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem koniecznych zmian.

3.

Oświadczam, że udzielonej zgody nie wycofam bez ważnej i uzasadnionej przyczyny, nie będę wnosił(a) odwołania od
decyzji na wykonanie powyższych prac oraz, że za wykonanie ww. robót na Nieruchomości nie żądam rekompensaty
pieniężnej, oraz że niniejsze oświadczenie - mające charakter zobowiązania - wyczerpuje wszelkie moje roszczenia
względem Operatora i jego następców prawnych, z tytułu umieszczenia i eksploatacji urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej na Nieruchomości.

4.

Oświadczam, że dokonane zostały ustalenia co do miejsca posadowienia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na
Nieruchomości i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, jak również przyjmuję do wiadomości, że Operator jest
administratorem moich danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie.
Klauzula informacyjna dla dysponentów nieruchomości, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

5.

Właściciel Nieruchomości nie jest zobowiązany do zawarcia jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług przez Operatora
w związku z wyrażeniem niniejszej zgody.

6.

Operator ma prawo w każdym czasie usunąć kable telekomunikacyjne i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej
zamontowane na Nieruchomości za uprzednim, 14-dniowym powiadomieniem. Wszelkie kable telekomunikacyjne i
urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej zainstalowane przez Operatora na Nieruchomości stanowią własność
Operatora.
______________________________
Data i podpis

SZYBKINET sp. z o.o.
ul. Wesoła 36, 42-230 Koniecpol
NIP 5482497911
tel. 34 333 66 33
e-mail biuro@szybkinet24.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DYSPONENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W związku z wyrażaniem zgody na korzystanie z Nieruchomości i przekazaniem danych osobowych SZYBKINET sp. z o.o. z

siedzibą w Koniecpolu, adres siedziby: ul. Wesoła 36, 42-230 Koniecpol, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000470956, NIP: 9492194887, dalej jako „Administrator”, informujemy, że:
a)

ww. podmiot jest Administratorem Pana/i danych osobowych w rozumieniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, zwanego dalej „RODO”;

b) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem w następującej formie:
telefonicznie pod numerem: 34 333 66 33, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając informację na adres
biuro@szybkinet24.pl, listownie i osobiście w punkcie obsługi klienta pod adresem ul. Solna 27, 42-209 Częstochowa;
c)

dane osobowe, które zostały nam przekazane, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zgody/umowy na korzystanie z nieruchomości na potrzeby umieszczenia na niej naszych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (podstawa
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO);

d) dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji projektowania,
budowy i utrzymania sieci (instalatorzy, projektanci) oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora;
e)

dane osobowe będą przechowywane przez okres, przez jaki na nieruchomości znajduje się nasza infrastruktura, a po tym
czasie do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym
ewentualnie pojawiły się rozliczenia z tytułu korzystania z nieruchomości. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą;

f)

Administrator nie zamierza przekazywać danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);

g) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane;
h) podanie danych jest wymagane w celu zawarcia i realizacji zgody/umowy na korzystanie z nieruchomości na potrzeby
umieszczenia na niej urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ale podanie tych danych nie jest wymogiem ustawowym. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania
danych;
i)

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

______________________________
Data i podpis

