
Informacja o przetwarzaniu danych Beneficjentów usług świadczonych z wykorzystaniem sieci 
FTTH Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. („S-I”) 

 
 

 
Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych 
Osobowych (RODO), czyli 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.  
 
Chcemy poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w 
związku z tym przysługują Państwu uprawnienia. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.  
 

1. Do kogo skierowana jest ta informacja? 
 

Jeśli w tej Informacji piszemy o „Beneficjentach usług” mamy na myśli osoby fizyczne, w tym 
przedstawicieli, pracowników lub współpracowników podmiotów prawnych, które są zainteresowane 
przyłączeniem do sieci światłowodowej w technologii FTTH lub są już w zasięgu sieci światłowodowej 
w technologii FTTH, której operatorem hurtowym jest S-I i są one zainteresowane zakupem usług 
telekomunikacyjnych od jednego z Operatorów współpracujących z S-I. Operatorzy współpracujący 
to operatorzy, którym S-I udostępnia swoją sieć, a którzy oferują obecnie na niej swoje usługi, m. in. 
dostępu do Internetu klientom indywidualnym czy firmom. Aktualna lista Operatorów współpracujących 
publikowana jest pod linkiem:  www.s-i.pl lub www.s-i.pl/o-nas/#wspolpraca 
 
W rozumieniu tej informacji Beneficjentami usług są np. osoby zamieszkałe na terenie Polski, w 
miejscowościach w których S-I planuje budowę swojej sieci światłowodowej lub sieć S-I jest już 
dostępna.  
 

2. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?  
 
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych w związku z 
wyrażoną przez Państwa zgodą na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Oznacza to, że 
jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z 
obowiązującymi przepisami. W przypadku udzielenia przez Państwo zgód marketingowych (jest to 
zupełnie dobrowolne), przekażemy Państwa dane Operatorom współpracującym i będą oni 
samodzielnymi (odrębnymi od nas) administratorami Państwa danych osobowych, na przetwarzanie 
których wyraziliście Państwo zgodę.  
 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?  
 
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:  

 
1) informowania Państwa o możliwości (lub jej braku) zainstalowania w Państwa lokalu/budynku 

instalacji światłowodowej w celu zamówienia przez Was usług telekomunikacyjnych 
świadczonych przez wybranego przez Was Operatora współpracującego poprzez sieć 

światłowodową S-I, przez czas kiedy Państwa zgoda pozostaje w mocy (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 f) RODO – dalej: „nasz prawnie uzasadniony interes”), 

2) marketingu bezpośredniego na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, do czasu jej 
wycofania (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), 

3) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w 
szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace 
rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących 
ochrony przychodów), przez czas kiedy Państwa zgoda zostaje w mocy (podstawa prawna: 
nasz prawnie uzasadniony interes), 

4) wykazania zgodności z prawem - przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne 
niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa 
prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),  

5) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres, po którym przedawnią się ewentualne 
roszczenia (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), 

http://www.s-i.pl/
http://www.s-i.pl/o-nas/#wspolpraca


6) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - przez czas wykonania obowiązków lub 
przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „wykonaniem obowiązkiem prawnym”). 
 

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu: wykonanie obowiązków prawnych) możemy dokonywać 
profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat 
Państwa preferencji (np. w przypadku przetwarzania danych w celu marketingowym, za pomocą 
profilowania będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).  

 
4. Komu dane mogą być przekazane?  

 
Państwa dane mogą zostać przekazane:  

 
A. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych 

czynności:  
 

1) podmiotom planującym, budującym, obsługującym i utrzymującym naszą sieć 
telekomunikacyjną,  

2) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia 
teleinformatyczne,  

3) agencjom reklamowym mającym podpisane z nami umowy na potrzeby realizacji akcji 
marketingowych,  

4) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 
podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie,  

5) podwykonawcom wspierającym nas np. przy obsłudze korespondencji. 
 

B. innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:  
 

1) Operatorom współpracującym, 
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  
3) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych 

- w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.  
 

5. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?  
 

Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię) w sposób przewidziany prawem: na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony np. w państwie trzecim, do którego przekazujemy dane, lub 
pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń takich jak wiążące reguły korporacyjne 
(określone w art. 47 RODO), standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską 
lub właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (art. 46 ust. 2 pkt. c lub d RODO), 
zatwierdzony kodeks dobrych praktyk (art. 46 ust. 2 pkt. e RODO), zatwierdzony mechanizm certyfikacji 
(art. 46 ust. 2 pkt. f RODO), klauzule umowne zaakceptowane przez organ nadzorczy (art. 46 ust. 3 
RODO), a także w przypadkach niezbędnych ze względu na prawnie uzasadnione interesy 
administratora (pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO). Kopię ww. 
zabezpieczeń mogą Państwo otrzymać na życzenie.  
 

6. Przysługujące Państwu uprawnienia  
 
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:  
 

• sprostowanie (poprawienie niepoprawnych danych),  
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,  
• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - 

stosownie do złożonego wniosku),  
• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),  
• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym 

w art. 20 RODO).  
 
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając pisemny wniosek na adres:  



 
Światłowód Inwestycje sp. z o.o., Kancelaria S-I, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 

Aby mieć pewność, że realizujemy Państwa wniosek skierowany do nas, możemy prosić o podanie 
dodatkowych informacji pozwalających nam uwierzytelnić wnioskodawcę.  
 
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 
To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej 
wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.  
 

7. Prawo sprzeciwu  
 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania Państwa danych, (w tym profilowania), na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa 

danych w tym celu.  

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, (w tym profilowania), na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie interesu publicznego.  

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych 

osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:  

• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa 
interesów, praw i wolności, lub  

• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 

8. Zgoda  
 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji 

obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o 

wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Taka zgoda może umożliwiać np. 

udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie 

decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej 

chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed 

cofnięciem takiej zgody). Jeżeli wycofacie Państwo swoją zgodę, przestaniemy przetwarzać Państwa 

dane niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania  Państwa dyspozycji.  

9. Skarga  
 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.  

10. Kontakt i informacje  
 

Adres naszej siedziby to: Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 

Adres e-mail do kontaktu: kontakt@s-i.pl. 

Korespondencję papierową należy kierować na adres: Światłowód Inwestycje sp. z o.o., Kancelaria  

S-I, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.: 

inspektorochronydanych@s-i.pl 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy i zabezpieczamy Państwa dane, 

czy o przysługujących uprawnieniach, zapraszamy na stronę:  

www.swiatlowodinwestycje.pl/ochrona-danych-osobowych 
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