Jak przetwarzamy dane osobowe w usłudze
Zabezpiecz PESEL
Jesteśmy administratorem Państwa danych w usłudze
Zabezpiecz PESEL.

Przysługuje Państwu prawo do:

Gdy w tej informacji będziemy pisać o „nas”, będziemy mieć
na myśli Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod
adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Gdy
będziemy pisać o „usłudze”, mamy na myśli usługę
Zabezpiecz PESEL.





Nasze dane kontaktowe: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska
34, 96-100 Skierniewice.

Jeśli zbieralibyśmy od Państwa zgodę, mają Państwo prawo
cofnąć zgodę w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na ocenę tego, czy
przetwarzaliśmy dane zgodnie z prawem przed cofnięciem
zgody.

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:
inspektorochronydanych@orange.com
Jeśli włączyli Państwo usługę jako nasi abonenci, Państwa
dane będziemy wykorzystywać do świadczenia usługi
(podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie
i wykonanie umowy), a także w pozostałych celach, o jakich
poinformowaliśmy Państwa przy zawieraniu umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Jeśli korzystają Państwo z usługi jako osoby uprawnione
przez naszych abonentów, Państwa dane będziemy
wykorzystywać do:


świadczenia usługi (podstawą prawną przetwarzania
danych jest zawarcie i wykonanie umowy) przez czas,
przez który korzystają Państwo z usługi;



żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych
przez Orange Polska,
sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania
danych przetwarzanych przez Orange Polska lub żądanie
ich przeniesienia do innego podmiotu.

Ponadto mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Państwa danych:



na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz
w celu marketingu bezpośredniego.

Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości
zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć
pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego
uprawnioną.



obrony lub dochodzenia roszczeń (podstawą prawną jest
nasz prawnie uzasadniony interes) do czasu
przedawnienia roszczeń;

Zakres każdego z wymienionych praw oraz sytuacje, w
których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć
będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania
danych.



wykazania zgodności z prawem (podstawą prawną jest
nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas, przez który
może zostać nałożona na nas kara pieniężna w razie
niewykazania spełnienia przez nas obowiązków;

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w
salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer
dostępny jest na www.orange.pl/kontakt).



wykonania obowiązków prawnych (podstawą prawną jest
nasz obowiązek) przez czas wynikających z przepisów
prawa.

Podanie nam danych nie jest wymogiem ustawowym,
jednakże jest wymagane, jeśli chcą Państwo włączyć usługę
lub z niej skorzystać

Jeśli uznają Państwo, że Orange Polska przetwarza Państwa
dane niezgodnie z prawem mogą wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami danych będą:




Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej
S.A., któremu będziemy przekazywać informacje o
Państwa danych identyfikacyjnych (niezbędnych do
skorzystania z ich usługi) oraz o tym, czy włączyli lub
wyłączyli Państwo naszą usługę. Krajowy Rejestr Długów
będzie odrębnym administratorem Państwa danych.
nasi podwykonawcy, m.in. Kaczmarski Group Sp. z o.o.
podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne,
a także nasi agenci.
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