ZAŁĄCZNIK nr 2
do Umowy Ramowej

OŚWIADCZENIE
o zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych
Ja, niżej podpisany ______________________________________,
zamieszkały w _______________________,
legitymujący się dowodem osobistym:
seria ____________ numer ________________________, będący pracownikiem firmy:
___________________________________________________________________________________________ [wpisać właściwe], z którą spółka
Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. zawarła w dniu ____________________ roku Umowę:
_____________________________________________________________________
niniejszym zobowiązuję się do
zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych w rozumieniu art. 159 i nast. ustawy z dnia 16
lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)1.

dnia ___________________

1

czytelny podpis _________________________________

„Art. 159.1. Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana dalej „tajemnicą telekomunikacyjną”, obejmuje: 1)
dane dotyczące użytkownika, 2) treść indywidualnych komunikatów, 3) dane transmisyjne; które oznaczają dane przetwarzane dla celów
przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za Usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne,
które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne Telekomunikacyjnego
urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; 4) dane o lokalizacji, które oznaczają dane
lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku; 5) dane o próbach uzyskania
połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między
Telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika
końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń.
2. Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treści lub danych objętych
tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:
1) będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania;
2) nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą;
3) dokonywanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego
w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności
handlowej;
4) będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi;
3. Z wyjątkiem przypadków określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie treści albo danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną,
narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do komunikatów i danych ze swojej istoty jawnych, z przeznaczenia publicznych lub ujawnionych
postanowieniem sądu, postanowieniem prokuratora lub na podstawie odrębnych przepisów (...)”.

