Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na wejście na nieruchomość i wykonanie prac budowlano-montażowych
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oświadczam, że posiadam i/lub dysponuję nieruchomością gruntową oznaczoną, jako działka/ki o nr ewidencyjnym/ych
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Nr ewidencyjny

Obręb

i udzielam Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000687915,
NIP: 517-02-53-464 zgody na:
1) wykonanie na ww. nieruchomości szerokopasmowej sieci teleinformatycznej wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami, mającej
na celu zapewnienie mieszkańcom i instytucjom publicznym możliwości korzystania z szerokopasmowych usług
teleinformatycznych na terenie województwa podkarpackiego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”, a w szczególności na podwieszenie przewodów na istniejących słupach, a także na jej późniejsze
funkcjonowanie i eksploatowanie;
2) każdorazowy dostęp do ww. nieruchomości w celu wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do przygotowania i wykonania
niezbędnych prac związanych z wykonaniem szerokopasmowej sieci teleinformatycznej oraz jej późniejszą eksploatacją,
konserwacją, modernizacją, remontem, naprawą, przeglądem i usunięciem powstałych awarii w infrastrukturze sieci.
Z tytułu udostępnienia przeze mnie nieruchomości w ww. celach nie żądam i nie będę żądał/żądała żadnego wynagrodzenia lub
odszkodowania, jednakże po zakończeniu przedmiotowych prac oczekuję, że ww. nieruchomość zostanie doprowadzona do stanu
pierwotnego istniejącego przed ich wykonaniem. Wykonanie przyłącza będzie bezpłatne.
Klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych
W przypadku wyrażenia zgody na poniżej wskazane czynności proszę o zakreślenie pustej kratki krzyżykiem.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Voice Net S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu w celu
wykonania i eksploatacji szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, a w szczególności w celu wykonania czynności określonych w
powyższych pkt 1 i 2 oraz kontaktu w celu ustalenia lokalizacji przyłącza.
 Wyrażam zgodę na przekazanie przez Voice Net S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu podmiotom
współpracującym z Voice Net S.A. w celu wykonania i eksploatacji szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, a w szczególności w
celu wykonania czynności określonych w powyższych pkt 1 i 2 oraz kontaktu w celu ustalenia lokalizacji przyłącza, a także na
przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w powyższych celach.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Voice Net S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu na
potrzeby kontaktu telefonicznego celem przedstawiania ofert handlowych Voice Net S.A.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Voice Net S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu w celu
przesyłania drogą elektroniczną na podany adres e-mail ofert handlowych Voice Net S.A.
 Z uwagi na fakt, że budowana przez Voice Net S.A. szerokopasmowa sieć teleinformatyczna będzie miała charakter sieci hurtowej
tzn., że przy jej wykorzystaniu będą mogli świadczyć usługi wszyscy operatorzy telekomunikacyjni działający w Polsce, wyrażam
zgodę na przekazanie moich danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu zainteresowanym operatorom
telekomunikacyjnym w celu przedstawiania przez nich ofert handlowych świadczonych przez nich usług.

………………………………….
(data)

……………………….………………………….
(czytelny podpis)

Potwierdzam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o tym, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Migdałowa 86,
35-232 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000687915, NIP: 517-02-53-464, email: bok-vn@voice-net.pl, tel.: +48 801 011 453 lub +48 17 777 30 00,
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w oświadczeniach o wyrażeniu
zgody na ich przetwarzanie, na podstawie wyrażonej przeze mnie pisemnej zgody i w oparciu o przepisy
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 w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
3) odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Voice Net S.A. w zakresie
wykonania i eksploatacji szerokopasmowej sieci teleinformatycznej oraz inni operatorzy telekomunikacyjni
stosownie do wyrażonych zgód,
4) moje dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych osobowych:
a) w zakresie budowy szerokopasmowej sieci teleinformatycznej do czasu zakończenia jej budowy,
b) w zakresie eksploatacji szerokopasmowej sieci teleinformatycznej do czasu zakończenia jej
eksploatacji przez Voice Net S.A.,
c) w pozostałym zakresie przez okres 3 lat od dnia zakończenia budowy szerokopasmowej sieci
teleinformatycznej,
5) przysługuje mi prawo do:
a) żądania od administratora danych osobowych dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
c) przenoszenia moich danych osobowych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie (wycofanie zgody
nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
6) podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi
realizację celów, dla których zostały one podanie, tj. wybudowanie i eksploatację szerokopasmowej sieci
teleinformatycznej oraz przedstawienie dostosowanych do klienta ofert handlowych w zakresu usług
teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.
Ponadto potwierdzam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o tym, że przysługuje mi prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

………………………………….
(data)

……………………….………………………….
(czytelny podpis)

Imię i Nazwisko przedstawiciela Wykonawcy …………………………………………………..
(wypełnić drukowanymi literami)
Czytelny podpis przedstawiciela Wykonawcy …………………………………………………..

