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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

W RAMACH APLIKACJI EKO BIZNES T-MOBILE 
 

 

§ 1 DEFINICJE 

 

1.1 Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 

1.1.1 Administrator – Klient lub osoba upoważniona przez Klienta do zarządzania Kontem i Usługami dostępnymi za pośrednictwem 

Aplikacji, w szczególności do zamawiania płatnych Usług oraz nadawania Użytkownikom dostępu do Aplikacji. 

1.1.2 Amodit Trust Center – darmowe oprogramowanie Dostawcy stanowiące integralną część Aplikacji, umożliwiające opatrzenie 

dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1.1.3 Aplikacja - oprogramowanie pod nawą Eko Biznes T-Mobile wyprodukowane i utrzymywane przez Dostawcę, dostępne w modelu 

hostowanym jako usługa SaaS tj. instalowane na serwerach Dostawcy i udostępniane Klientowi za pośrednictwem sieci Internet. 

1.1.4 Cykl Rozliczeniowy – miesięczny okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec T-Mobile Polska z tytułu 

świadczenia Usług. Cykl Rozliczeniowy rozpoczyna się i kończy się we wskazanych przez T-Mobile Polska na fakturze dniach. Czas 

trwania Cyklu Rozliczeniowego jest równy liczbie dni miesiąca kalendarzowego,  

w którym dany Cykl Rozliczeniowy się rozpoczął.  

1.1.5 Dni Robocze - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

1.1.6 Dostawca - Astrafox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa, z którym T-Mobile Polska współpracuje 

w zakresie świadczenia Usług i któremu przysługują prawa autorskie do Aplikacji.  

1.1.7 Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych i wybranych znaków specjalnych zdefiniowany przez Administratora podczas rejestracji 

Konta, wymagany do identyfikacji i uwierzytelnienia w procesie logowania w Aplikacji.  

1.1.8 Internetowy System Obsługi (eSerwis) – internetowy system obsługi Klientów T-Mobile Polska, do którego Klient otrzymuje dostęp po 

złożeniu wniosku odpowiadającego wymogom określonym przez T-Mobile Polska.  

1.1.9 Klient – Przedsiębiorca Jednoosobowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

zainteresowany korzystaniem z Usług, będący klientem T-Mobile Polska i posiadający dostęp do Internetowego Systemu Obsługi 

(eSerwis). 

1.1.10 Konto – wydzielona dla Klienta część Aplikacji umożliwiająca Administratorowi i Użytkownikom korzystanie z Usług dostępnych za 

pośrednictwem Aplikacji. 

1.1.11 Licencja – licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana Klientowi bezpośrednio przez Dostawcę, na warunkach określonych przez 

Dostawcę.  

1.1.12 Login - adres e-mail Klienta przypisany do Internetowego Systemu Obsługi (eSeriws). 

1.1.13 Numer Klienta – indywidualny dziesięciocyfrowy kod służący do identyfikacji Klienta w systemach sprzedaży oraz systemach obsługi 

T-Mobile Polska. 

1.1.14 Opłata Abonamentowa – opłata ponoszona przez Klienta za świadczone przez T-Mobile Polska Usługi, zgodnie  

z wybranym przez Klienta Pakietem, płatna z dołu za Cykl Rozliczeniowy, w którym Usługi były dostępne.  

1.1.15 Pakiet – zakres Usług świadczonych przez T-Mobile Polska na rzecz Klienta dla wskazanej liczby Użytkowników, wybrany przez 

Klienta spośród dostępnych pakietów. 

1.1.16 Przedsiębiorca Jednoosobowy - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy 

czym Umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

zainteresowana korzystaniem z Usług dostępnych w ramach Aplikacji.  
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1.1.17 Regulamin – ten regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji Eko Biznes T-Mobile.  

1.1.18 T-Mobile Polska – T-Mobile Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. 

1.1.19 Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Klientem a T-Mobile Polska na warunkach określonych 

Regulaminem.  

1.1.20 Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu przez T-Mobile Polska na rzecz Klienta drogą elektroniczną  

w ramach Aplikacji. Usługi świadczone są bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne 

żądanie Klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową,  

i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługi w szczególności polegają na możliwości korzystania 

z Aplikacji za pomocą Konta, udostępnieniu gotowych procesów elektronicznego obiegu dokumentów i możliwości opatrzenia 

dokumentów podpisem elektronicznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1.1.21 Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona do korzystania z Aplikacji i Usług dostępnych za jej pośrednictwem. 

1.1.22 Wsparcie Techniczne – usługa świadczona przez T-Mobile Polska polegająca na zapewnieniu wsparcia technicznego Użytkownikom, 

korzystającym z Aplikacji i Usług, w szczególności w zakresie dostępu do Aplikacji, korzystania z poszczególnych funkcjonalności 

Aplikacji, działania poszczególnych Usług oraz rozwiązywania zgłoszonych przez Użytkowników problemów technicznych w działaniu 

Aplikacji i Usług. 

1.1.23 Zgłoszenie – zgłoszenie problemu technicznego lub pytania w ramach Wsparcia Technicznego, przekazane przez Administratora lub 

Użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie. 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1 Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

2.2 Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji i Usług dostępnych za jej pośrednictwem,  

a w szczególności: 

2.3 rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną; 

2.3.1 wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji i Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji; 

2.3.2 warunki zawierania i rozwiązywania Umów; 

2.3.3 warunki składania i realizacji zamówień na Usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji; 

2.3.4 tryb postępowania reklamacyjnego. 

2.4 Regulamin udostępniany jest Klientowi przez T-Mobile Polska nieodpłatnie w Aplikacji pod adresem strony internetowej 

https://register.ekobiznes.t-mobile.pl/ przed zawarciem Umowy, a także na żądanie Klienta w sposób umożliwiający pozyskanie, 

utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.  

2.5 T-Mobile Polska świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.  

2.6 Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

2.7 Klient ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według 

taryfy swojego T-Mobile Polska. 

 

§ 3 USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI  

 

3.1 Z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji mogą korzystać wyłącznie Klienci T-Mobile Polska posiadający konto  

w Internetowym Systemie Obsługi (eSerwis) z uprawnieniami do zawierania i aneksowania umów dostępnych w tym serwisie oraz 

Użytkownicy wskazani przez Klienta. 

3.2 T-Mobile Polska udostępnia w ramach Aplikacji następujące nieodpłatne Usługi: 

3.2.1 założenie i prowadzenie Konta w Aplikacji. 

3.3 T-Mobile Polska udostępnia w ramach Aplikacji następujące odpłatne Usługi: 

3.3.1 usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom gotowych procesów elektronicznego obiegu dokumentów;  

3.3.2 usługa polegająca na zapewnieniu Użytkownikom Wsparcia Technicznego.  

https://register.ekobiznes.t-mobile.pl/
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3.4 T-Mobile Polska udostępnia w ramach Aplikacji gotowe procesy elektronicznego obiegu dokumentów, przetwarzania wniosków oraz 

zadań takie jak: 

3.4.1 krajowa podróż służbowa, wniosek urlopowy; 

3.4.2 korespondencja: przychodząca, wychodząca; 

3.4.3 obieg faktur zakupowych, obieg zamówień; 

3.4.4 rejestr umów, archiwum umów, podpisywanie dokumentów; 

3.4.5 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, rejestr danych RODO, udostępnianie danych osobowych, administrator 

systemów informatycznych, sprzeciw przetwarzania danych, rejestr danych osobowych, incydent bezpieczeństwa;  

3.4.6 tworzenie e-Teczek pracowników; 

3.4.7 role podpisujących: podpisujący, obserwator, parafujący; 

3.4.8 książka kontaktów; 

3.4.9 wysyłka dokumentu do podpisu do wielu osób jednocześnie; 

3.4.10 możliwość anulowania dokumentu przesłanego do podpisu przed zebraniem kompletu podpisów; 

3.4.11 możliwość zmiany danych strony podpisującej po wysyłce dokumentu do podpisu; 

3.4.12 przypomnienia (do każdej umowy można ustawić indywidualny harmonogram); 

3.4.13 ustawienie daty po której umowa wygaśnie (jeśli do tego dnia nie zostanie zebrany komplet, podpisów, strony nie będą mogły już 

złożyć podpisu); 

3.4.14 możliwość podpisywania w kolejności lub wszyscy jednocześnie; 

3.4.15 weryfikacja podpisującego kodem email oraz kodem sms; 

3.4.16 załączona do każdego podpisanego dokumentu karta podpisu; 

3.4.17 możliwość wysłania do podpisu dokumentu, który już wcześniej był podpisany; 

3.4.18 możliwość podpisywania różnymi typami podpisów: podpis odręczny, podpis prosty, podpis odręczny potwierdzony kodem SMS, 

podpis kodem SMS, podpis kwalifikowany; 

3.4.19 zarządzanie obszarami; 

3.4.20 zarządzanie kontami Użytkowników; 

3.4.21 tworzenie grup Użytkowników; 

3.4.22 zarządzanie słownikami; 

3.4.23 komunikator wewnętrzny, możliwość oznaczania Użytkowników na sprawach; 

3.4.24 moduł paczki przelewów (umożliwia przygotowanie paczki do systemu bankowego ze zleceniem przelewów na podstawie faktur 

kosztowych) oraz możliwość przygotowania obsługi zastępstw; 

3.5 T-Mobile Polska udostępnia w ramach Aplikacji możliwość opatrzenia dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym na 

następujących zasadach: 

3.5.1 T-Mobile Polska zastrzega, że w przypadku gdy Użytkownik chce opatrzyć dokument elektronicznym podpisem kwalifikowanym 

musi: 

3.5.1.1  we własnym zakresie nabyć podpis kwalifikowany u jednego z certyfikowanych dostawców: CentCert, EuroCert, KIR (Szafir), PWPW 

(Sigillum), Certum; 

3.5.1.2 pobrać darmowe oprogramowanie Amodit Trust Center, umożliwiające połączenie Aplikacji z certyfikatem kwalifikowanym 

Użytkownika. AmoditTrust Center jest integralną częścią Aplikacji i odpowiada za proces wysyłki dokumentów do podpisu 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

3.6 W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu Aplikacja dopuszcza podanie przez Administratora lub Użytkownika danych osób trzecich, 

innych niż Użytkownik lub Administrator (np. do celów rekomendacyjnych bądź zrealizowania komunikacji) Użytkownik 

wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał zgodę osoby trzeciej, której dane wprowadza, niezbędną do wykorzystanie jej danych 

w Aplikacji. W przypadku wniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko T-Mobile Polska w wyniku 

niedotrzymania przez Klienta powyższego obowiązku, Klient zobowiązuje się zaspokoić je na własny koszt, a w przypadku ich 

zaspokojenia przez T-Mobile Polska lub decyzji sądu nakładającej na T-Mobile Polska obowiązek ich zaspokojenia, Klient 

zobowiązuje się w całości pokryć takie roszczenie i wszelkie dodatkowe wydatki, w szczególności koszty administracyjne  i prawne.  
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3.7 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że uruchomienie i korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wymaga 

nabycia tego podpisu u jednego z certyfikowanych dostawców wskazanych  w pkt 3.5.1.1 Regulaminu, a korzystanie z tego podpisu 

odbywa się na zasadach określonych przez tych certyfikowanych dostawców.   

3.8 W ramach Aplikacji możliwe jest przeglądanie plików, które posiadają format PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODS, ODT.  

3.9 Poprzez naciśnięcie przycisku „Podpisz” (lub innego o podobnym znaczeniu, oznaczającego akceptację) Użytkownik składa 

oświadczenie woli o treści wyrażonej w dokumencie, a dokument traktuje się jako podpisany przez Użytkownika. W przypadku gdy 

„Podpisujący” składają zgodne oświadczenia woli np. zawierają umowę, to do jej zawarcia w brzmieniu określonym treścią 

dokumentu dochodzi z chwilą gdy wszyscy „Podpisujący” nacisną przycisk „Podpisz”. Na Koncie pojawi się elektroniczna wersja 

dokumentu wraz z adnotacjami o datach i sposobie złożenia podpisów oraz z danymi Użytkowników, którzy podpisali dokument. 

3.10 T-Mobile Polska zapewnia Użytkownikom Wsparcie Techniczne. 

3.11 Wsparcie Techniczne dostępne jest w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem +48 602 900 000 lub adresem e-

mail: biznes@t-mobile.pl. 

3.12 W przypadku nie działania strony www.register.ekobiznes.t-mobile.pl lub braku możliwości zarejestrowania się do Usługi,należy 

zgłosić ten fakt pod numerem telefonu:+48 602 900 000. 

3.13 Użytkownik zgłasza problemy techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji oraz Usług wysyłając Zgłoszenie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail: support@t-mobile.pl. 

3.14 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, NIP, firmę/nazwę Klienta oraz numer Usług. Numer Usług znajduje 

się w mailu potwierdzającym utworzenie Konta w Aplikacji wysłanym do Administratora oraz na fakturach wystawianych Klientowi 

przez T-Mobile Polska.  

3.15 Warunkiem koniecznym dla realizacji Wsparcia Technicznego przez T-Mobile Polska jest poprawna weryfikacja Zgłoszenia w zakresie 

określonym w punkcie 3.13. 

3.16 Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia do realizacji przez osobę przyjmującą Zgłoszenie następuje za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

3.17 T-Mobile Polska zobowiązuje się zakończyć realizację Zgłoszenia do 48 godzin liczonych od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.  

 

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG  

 

4.1 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji i Usług są następujące: 

4.1.1 dostęp do sieci Internet; 

4.1.2 poprawnie skonfigurowane konto pocztowe; 

4.1.3 poprawnie skonfigurowana przeglądarka: Chrome, Firefox, Internet Explorer (z wyłączonym trybem zgodności), Edge, Opera, Safari. 

4.2 T-Mobile Polska zastrzega, że korzystanie z Aplikacji i Usług, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym  

z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności z możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie,  

wyłudzenia haseł lub inne próby mające na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika lub Klienta.  

4.3 T-Mobile Polska zastrzega sobie prawo do: 

4.3.1 naprawy błędów, aktualizacji i modyfikacji Aplikacji, w tym zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności dostępnych  

w Aplikacji; 

4.3.2 okresowych przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji, modernizacji, konserwacji i rozwijania Aplikacji.   

4.4 T-Mobile Polska poinformuje Użytkowników o przerwach technicznych w działaniu Aplikacji, zamieszczając  

w Aplikacji stosowny komunikat lub przesyłając komunikat na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta. 

 

§ 5 ADMINISTRATOR  

 

5.1 Administrator zarządza Usługami, w szczególności zamawia płatne Usługi, zmienia ilość i rodzaj Pakietów oraz według własnego 

wyboru samodzielnie tworzy konta dla Użytkowników lub generuje zaproszenie do zalogowania się przez Użytkowników w Aplikacji.   

5.2 Administrator musi posiadać dostęp do Internetowego Systemu Obsługi (eSerwis) oraz upoważnienie do zawierania  

i aneksowania umów dostępnych w tym serwisie. 

http://www.register.ekobiznes.t-mobile.pl/
mailto:support@t-mobile.pl
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5.3 Klient może w trakcie obowiązywania Umowy dodać nowego Administratora lub zmienić Administratora Usługi.  

W tym celu Klient przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biznes@t-mobile.pl wniosek o dodanie lub 

zmianę Administratora. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail kolejnego lub nowego Administratora 

oraz prośbę o  nadanie dostępu do Internetowego Systemu Obsługi (eSeriws)  z uprawnieniami do zawierania i aneksowania umów 

dostępnych w tym serwisie. 

 

§ 6 ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I LOGOWANIE 

 

6.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą rejestracji Konta w Aplikacji. 

6.2 Rejestracja Konta Klienta polega na: 

6.2.1 Uwierzytelnieniu się w Usłudze. W tym celu Administrator wchodzi na stronę: https://register.ekobiznes.t-mobile.pl/ i po naciśnięciu 

przycisku „Uwierzytelnij się w Usłudze za pomocą eSerwisu” zostanie przekierowany do właściwego formularza weryfikacyjnego. 

Administrator uwierzytelnia się za pomocą loginu Klienta ustanowionego dla Internetowego Systemu Obsługi (eSerwisu) oraz 

jednorazowego kodu, który Administrator otrzyma SMS-em na numer telefonu przypisany do Klienta w Internetowym Systemie 

Obsługi (eSerwis) oraz przyciśnięcia odpowiedniego przycisku wyboru „Zaloguj”.  

6.2.2 Wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na podaniu: imienia i nazwiska 

Administratora, numeru telefonu Administratora (adres mailowy, nazwa firmy oraz Numer Klienta zaciągną się automatycznie  

z Internetowego Systemu Obsługi (eSerwis)), a następnie potwierdzeniu, poprzez zaznaczenie właściwego okienka wyboru, że Klient 

zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz warunki Licencji  i przyciśnięcie przycisku „Dalej”.  

6.2.3 Ustaleniu unikalnego adresu URL w sieci Internet, pod którym będzie umieszczona Aplikacja (adres ten będzie stanowił nazwę 

Konta) i z którego będzie mógł korzystać wyłącznie Klient i Użytkownicy, a następnie przyciśnięcie odpowiedniego przycisku wyboru 

„Zarejestruj”. 

6.3 Dla danego Klienta może zostać zarejestrowane tylko jedno Konto, do którego musi być ustalony unikalny adres URL w sieci Internet. 

6.4 Dane podane przez Klienta podczas rejestracji muszą być kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie mogą naruszać 

jakichkolwiek praw osób trzecich. 

6.5 Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, T-Mobile Polska na wskazany przez Administratora podczas 

procesu rejestracji adres poczty elektronicznej wysyła maila potwierdzającego utworzenie Konta w Aplikacji wraz z linkiem do strony 

internetowej, pod którą znajduje się panel Aplikacji oraz numerem Usług  w systemach wewnętrznych T-Mobile Polska. T-Mobile 

Polska może odmówić utworzenia Konta, jeżeli nazwa Konta jest już używana w ramach Aplikacji.  

6.6 Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu oraz Hasła. Klient jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej 

Loginu i Hasła do Aplikacji ani umożliwiać korzystania z Konta. T-Mobile Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia 

przez Klienta Hasła i Loginu jakiejkolwiek osobie trzeciej lub niewłaściwego zabezpieczenia Loginu i Hasła dostępu do Aplikacji przed 

dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.  

6.7 Login jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Klienta wobec T-Mobile Polska i jest wykorzystywany do 

wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.  

6.8 W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych przez Klienta na Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich 

zaktualizowania. Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź 

nieprawdziwych. 

 

§ 7 OKRES TESTOWY I DOSTĘP DO USŁUGI 

 

7.1 T-Mobile Polska oferuje Klientowi bezpłatny dostęp do Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, w dalszej treści zwany 

„Okresem Testowym”, w pełnym zakresie do 30 dni od dnia utworzenia Konta w Aplikacji. W takim przypadku postanowienia 

Regulaminu stosuje się odpowiednio.  

7.2 Klient może zakończyć Okres Testowy w dowolnym momencie.  

7.3 T-Mobile Polska nie pobiera żadnych opłat od Klienta w trakcie Okresu Testowego. 
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7.4 Klient może skorzystać z Okresu Testowego w okresie 12 miesięcy tylko jeden raz. Aby zapobiec nadużywaniu przez Klienta Okresu 

Testowego T-Mobile Polska może weryfikować Klienta na postawie podanych przez niego danych  

w tym m.in. na podstawie adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta. 

7.5 Po upływie Okresu Testowego dostęp do płatnych Usług zostanie automatycznie wyłączony.  

7.6 Jeżeli Klient chce korzystać z Usług płatnych może wykupić dostęp do tych Usług zarówno w trakcie Okresu Testowego jak i po 

upływie Okresu Testowego. W tym celu przez naciśnięcie przycisku „Kup Licencję” w panelu głównym Aplikacji, Klient zostaje 

przekierowany do formularza zamówienia, gdzie wybiera rodzaj i ilość Pakietów, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj” 

składa wiążącą ofertę na zakup dostępu do płatnych Usług. 

7.7 Klient w każdym czasie może nabyć dodatkową liczbę Pakietów, z zastrzeżeniem, że może wybrać tylko Pakiet tego samego rodzaju. 

W tym celu przez naciśnięcie przycisku „Zarządzaj Usługami” w panelu głównym Aplikacji, Klient zostaje przekierowany do formularza 

zamówienia, wybiera rodzaj i ilość Pakietów, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj” składa wiążącą ofertę na zakupu 

Usług. 

7.8 Aktywacja dostępu do płatnych Usług zostanie potwierdzona przez T-Mobile Polska za pośrednictwem Aplikacji oraz poczty 

elektronicznej, na adres e-mail Klienta przypisany do Konta.   

 

 

 

§ 8 PŁATNOŚCI  

 

8.1 Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług będą naliczane zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym  

w Aplikacji w zakładce „Zarządzaj Licencjami”. 

8.2 T-Mobile Polska rozpocznie naliczanie Opłat Abonamentowych od daty aktywacji dostępu do płatnych Usług, potwierdzonej przez  

T-Mobile Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta przypisany do Konta. 

8.3 Jeśli dostęp do płatnych Usług zostanie aktywowany w innym dniu niż pierwszy dzień Cyklu Rozliczeniowego wówczas T -Mobile 

Polska rozliczy Opłatę Abonamentową proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu Rozliczeniowym Usługi były dostępne. 

8.4 Faktura płatna będzie zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze. 

8.5 Płatność nastąpi przelewem na wskazany przez T-Mobile Polska rachunek bankowy, o ile na fakturze nie podano inaczej. 

 

§ 9 ODPPOWIEDZIALNOŚĆ T-MOBILE POLSKA  

 

9.1 T-Mobile Polska nie ponosi odpowiedzialności za: 

9.1.1 problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie, systemie teleinformatycznym, infrastrukturze telekomunikacyjnej,  

z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Aplikacji i Usług; 

9.1.2 utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów teleinformatycznych, infrastrukturą telekomunikacyjną lub też innymi 

okolicznościami niezależnymi od T-Mobile Polska; 

9.1.3 skutki korzystania przez Klienta z Aplikacji i Usług w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu; 

9.1.4 dostęp do danych zgromadzonych na Koncie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych wskutek 

świadomych lub nieświadomych działań Klienta; 

9.2 szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez T-Mobile Polska wadliwego działania Aplikacji, w tym z przyczyn leżących po stronie 

innych operatorów telekomunikacyjnych, którzy świadczą na rzecz Klienta usługę dostępu do Internetu; 

9.3 niedostępności Aplikacji spowodowanej działaniem siły wyższej, okresowymi przerwami technicznymi, a także działaniami lub 

zaniechaniami Klienta; 

9.4 T-Mobile Polska zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta zaprzestania działań w ramach Aplikacji i Usług, jeśli zostaną one 

uznane za niepożądane przez T-Mobile Polska. Żądanie takie zostanie wysłane na adres e-mail przypisany do Konta lub zostanie 

przekazane w innej formie. 

9.5 T-Mobile Polska zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem Aplikacji lub poczty elektronicznej komunikatów 

technicznych dotyczących działania Aplikacji lub komunikatów prawnych dotyczących Aplikacji  i Usług. 
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§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA 

 

10.1 Klient zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym,  a w szczególności do: 

10.1.1 korzystania z Aplikacji bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa;  

10.1.2 korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub dobrymi obyczajami; 

10.1.3 korzystania z Aplikacji w sposób naruszający prawa T-Mobile Polska lub Dostawcy, innych klientów T-Mobile Polska lub osób 

trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub 

nadużycie posiadanych uprawnień; 

10.1.4 dostarczania przez lub do Aplikacji danych powodujących przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione 

modyfikowanie danych zawartych w Aplikacji; 

10.1.5 rejestracji fikcyjnych Kont w Aplikacji; 

10.1.6 podejmowania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji. 

10.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Administratorów i Użytkowników, którym nadał dostęp do 

Aplikacji i Usług.  

10.3 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz 

kontrolowanie danych przechowywanych w ramach Konta w Aplikacji. 

10.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie Hasła i danych dostępowych do Konta  

w Aplikacji oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.  

 

§ 11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

11.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej, wykorzystywane do świadczenia Usług, należą wyłącznie do T-Mobile Polska, Dostawcy i ich 

licencjodawców. Klientowi nie zostają przyznane prawa inne niż wyraźnie wskazane  w Regulaminie i Licencji. 

11.2 T-Mobile Polska, na zasadach określonych przez Dostawcę, umożliwi Klientowi korzystanie z Aplikacji.  

11.3 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że warunkiem korzystania z Aplikacji jest akceptacja warunków Licencji udzielanej przez 

Dostawcę. Klient zobowiązuje się przestrzegać postanowień Licencji, które zostaną przekazane Klientowi przez T-Mobile Polska 

podczas rejestracji w Usłudze oraz których aktualna treść dostępna jest w Aplikacji oraz pod adresem Dostawcy: 

https://amodit.pl/ogolne-zasady-udzielania-licencji/ 

 

§ 12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

12.1 Reklamacje dotyczące Usług oraz nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Aplikacji, mogą być składane pisemnie na adres 

T-Mobile Polska ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa oraz elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  

biznes@t-mobile.pl  

12.2 Reklamacje mogą być składane w terminie od 1dnia wystąpienia nieprawidłowości. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się dzień 

otrzymania przez T-Mobile Polska informacji zawierającej reklamację. 

12.3 Reklamacja powinna zawierać: 

12.3.1 nazwę firmy i adres Klienta zgłaszającego reklamację; 

12.3.2 określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; 

12.3.3 przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 

12.3.4 termin rozpoczęcia świadczenia Usług w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy T-Mobile Polska terminu 

rozpoczęcia świadczenia Usług; 

12.3.5 podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 

12.4 Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji, oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki T-Mobile 

Polska rozpatrującej reklamację. 

12.5 W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w § 12 ust. 12.3 Regulaminu, T-Mobile Polska może, o ile uzna, że 

jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wezwać Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie 

krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje 

mailto:biznes@t-mobile.pl
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pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez 

rozpoznania. 

12.6 T-Mobile Polska zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 60 dni od dnia jej złożenia. Przez rozpatrzenie reklamacji 

rozumie się wysłanie do Klienta przez T-Mobile Polska odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu.  

12.7 Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie do 60 dni od jej złożenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona. 

 

§ 13 DANE OSOBOWE 

 

13.1 Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności 

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 (dalej „RODO”). 

13.2 W celu związanym z zawarciem i realizacją Umowy T-Mobile Polska, działając jako administrator danych  

w rozumieniu RODO może pozyskiwać dane identyfikujące Klienta, a także dane jego wspólników, reprezentantów, przedstawicieli 

ustawowych lub innych osób wyznaczonych do realizacji współpracy, w tym osób wskazanych  w Umowie lub uzgodnieniach 

podejmowanych w toku wykonywania Umowy. Klauzula informacyjna zawierająca informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

przez T-Mobile Polska znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

13.3 W związku z faktem, że T-Mobile Polska w ramach realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy  

i Regulaminu Usługi, przetwarza dane osobowe jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Klienta działającego jako 

administrator danych, Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Usługi. 

 

§ 14 ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

14.1 Klient ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia drogą elektroniczną na adres: 

biznes@t-mobile.pl lub za pośrednictwem Aplikacji poprzez naciśnięcie przycisku „Dezaktywuj” znajdującym się w Aplikacji w panelu 

do zarządzania licencjami. W takim przypadku, dostęp do Aplikacji zostanie zapewniony do końca kolejnego Cyklu Rozliczeniowego. 

14.2 T-Mobile Polska ma prawo rozwiązać Umowę, w tym usunąć Konto, w następujących przypadkach: 

14.2.1 Klient narusza istotne postanowienia Regulaminu; 

14.2.2 Klient wykorzystuje Usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

14.2.3 Klient umieszcza w Aplikacji treści nieprawdziwe, bezprawne, naruszające dobra osobiste osób trzecich luz uzasadnione interesy  

T-Mobile Polska; 

14.2.4 Klient opóźnia się w regulowaniu płatności, a opóźnienie wynosi co najmniej 30 dni, 

14.2.5 Klient nadużywa Okresu Testowego; 

14.3 O rozwiązaniu Umowy zgodnie z § 14 ust.14.2 Regulaminu T-Mobile Polska poinformuje Klienta przesyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej przypisany do Konta. 

14.4 W razie rozwiązania Umowy T-Mobile Polska jest uprawniona do usunięcia danych Klienta zapisanych na jego Koncie. 

 

§ 15 ODSTĘPIENIE OD UMOWY 

 

15.1 W przypadku gdy Umowa jest zawierana na odległość, lub poza lokalem T-Mobile Polska, Klient będący Przedsiębiorcą 

Jednoosobowym może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny. W celu dotrzymania tego 

terminu Klient powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem.  

15.2 W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient powinien powiadomić T-Mobile Polska o swojej jednoznacznej decyzji o odstąpieniu 

od Umowy w formie pisemnej (na papierze np. pismo wysłane pocztą) na adres TMPL (najlepiej na adres: T-Mobile Polska S.A. Sekcja 

Obsługi Zwrotów, ul. Poznańska 251, 05-850 Ołtarzew).  

15.3 W przypadku odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.  
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15.4 W przypadku odstąpienia od Umowy T-Mobile Polska zwraca Klientowi będącemu Przedsiębiorcą Jednoosobowym wszystkie 

otrzymane od niego płatności. Usługodawca czyni to niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym został 

poinformowany o wykonaniu przez Klienta będącego Jednoosobowym Przedsiębiorcą prawa odstąpienia od Umowy. T-Mobile Polska 

dokona zwrotu płatności w sposób wskazany przez Klienta  w oświadczeniu o odstąpieniu, a w przypadku braku takiego wskazania 

– przelewem na konto, z którego dokonano płatności, albo przekazem pocztowym na adres korespondencyjny (gdy płatności 

dokonano gotówką). Klient będący Przedsiębiorcą Jednoosobowym nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem tych płatności.  

15.5 W przypadku gdy T-Mobile Polska rozpoczął świadczenie Usługi za zgodą Klienta będącego Jednoosobowym Przedsiębiorcą przed 

upływem terminu 14 dni na odstąpienie, T-Mobile Polska ma prawo żądać od Klienta będącego Jednoosobowym Przedsiębiorcą 

zapłaty opłat proporcjonalnie do zakresu Usług wykonanych do momentu, w którym oświadczenie Klienta będącego Jednoosobowym 

Przedsiębiorcą o odstąpieniu od Umowy dotarło do T-Mobile Polska. 

 

§ 16 POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

16.1 T-Mobile Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności ze względu na: 

16.1.1 zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

16.1.2 konieczność realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji publicznej; 

16.1.3 wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych dotyczących Aplikacji i Usług; 

16.1.4 zmianę rodzaju i zakresu Usług oraz warunków lub zasad świadczenia Usług. 

16.1.5 T-Mobile Polska poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu poprzez przesłanie 

wiadomości pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta przypisany do Konta. 

16.2 Klient który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez 

złożenie odpowiedniego oświadczenia drogą elektroniczną na adres biznes@t-mobile.pl  i zaprzestać korzystania z Usług przed 

dniem wejścia zmian Regulaminu w życie. Brak złożenia przez Klienta powyższego oświadczania oznaczać będzie akceptację nowej 

wersji Regulaminu.  

16.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

16.4 Regulamin obowiązuje od daty 01.09.2022. 
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Załącznik nr 1  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Klienta, osób reprezentujących  

Klienta oraz osób wskazanych do kontaktu ze strony Klienta. 

 

Niniejsza informacja skierowana jest do podmiotów i osób, z którymi T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 

Warszawa zawarła umowę lub utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Na podstawie 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 (dalej „RODO”), 

mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, przejrzystość przy przetwarzaniu danych oraz zapewnienie osobom fizycznym większej kontroli 

nad sposobem, w jaki ich dane osobowe są wykorzystywane, informujemy, że: 

1. T-Mobile Polska w toku prowadzonej działalności gospodarczej, działając jako administrator danych, może przetwarzać dane: 

a. kontrahentów, dostawców w tym potencjalnych dostawców T-Mobile Polska, 

b. wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników takich kontrahentów, w tym osób 

kontaktowych wskazanych w umowach lub wskazanych przez Klienta lub pracowników Klienta. 

2. Pani/Pana dane pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub od Klienta, w imieniu którego Pani/Pan działa w związku z realizacją zawartej przez 
T-Mobile Polska umowy lub od pracownika Klienta, który przekazał do T-Mobile Polska Pani/Pana dane osobowe.  

3. T-Mobile Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe, takie jak: 
a. imię i nazwisko, nazwa (Klienta), adres prowadzonej działalności oraz inne adresy korespondencyjne; 
b. numery rejestracyjne wskazane we właściwych rejestrach; 
c. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, inne adresy wykorzystywane w korespondencji, jeśli to konieczne seria i numer 

dokumentu tożsamości inne dane wskazane w Umowie lub niezbędne do jej realizacji); 
d. dane dotyczące statusu w strukturze Klienta (np.: miejsce pracy, funkcja, stanowisko, zakres uprawnień). 

4. T-Mobile Polska może również pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów 
prawa ogólnodostępne rejestry gospodarcze (np. CEIDG, KRS) w zakresie ograniczonym do danych ujawnianych w takich rejestrach. 

5. T-Mobile Polska może przetwarzać dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1: 
a. w  sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO,  wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w celach każdorazowo określonych w treści zgody. T-Mobile Polska przechowuje te dane do wycofania zgody. 
Informujemy, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

b. w sytuacji, gdy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia 
wynikających z takiej umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane identyfikacyjne np. PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, 
dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe.  
W tym celu T-Mobile Polska może przetwarzać dane osobowe w czasie trwania takiej umowy oraz po jej zakończeniu w okresie 
niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

c. jeśli, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji ciążących na T -Mobile Polska 
obowiązków wynikających z przepisów. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu  
T-Mobile Polska może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach 
potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje); 

d. jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów T-Mobile Polska, w sytuacji, gdy interesy takie są 
nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi 
uzasadnionymi interesami są np.: 

i. ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami; 
ii. prowadzenie bieżących kontaktów i rozliczeń, wykonywanie umowy; 
iii. weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów; 
iv. projektowania i planowania rozwoju sieci oraz zapewnienia ciągłości działania sieci T-Mobile Polska. 

T-Mobile Polska może przetwarzać takie dane w okresie niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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6. T-Mobile Polska może ujawnić dane osobowe wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom 
odbiorców: 

a. podmiotom i osobom działającym na zlecenie oraz w imieniu T-Mobile Polska – podwykonawcom T-Mobile Polska (takie jak usługi 
księgowe i podatkowe, audytowe,  pocztowei kurierskie,, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, dostawcom usług 
chmurowych, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym 
usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Deutsche Telekom), 

b. organom państwowym, działającym w ramach prowadzonych przez nie postępowań; 
c. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne dla realizacji działań podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.  

7. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, Państwa dane osobowe mogą 
być przekazywane poza teren Europejski Obszar Gospodarczy. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie 
wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony i przy zastosowaniu obowiązujących środków prawnych:  

a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja 
Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; 

b. stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską; 
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 

Więcej o wdrożonych przez nas środkach bezpieczeństwa można dowiedzieć się kontaktując się z nami za pośrednictwem danych wskazanych 
w sekcji „KONTAKT W SPRAWACH OCHRONY DANYCH”. 

8. T-Mobile Polska może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania wyłącznie w celu planowania 
i projektowania ciągłości działania T-Mobile Polska. Przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej 
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane są przetwarzane. 

9. Osobie, której dane są przetwarzane przez T-Mobile Polska przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie 
z art. 15-22 RODO. 

10. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, T-Mobile Polska umożliwia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych pod adresem: iod@t-mobile.pl lub na adres pocztowy: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa. 

11. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w trybie i na 
zasadach przewidzianych w prawie polskim.  

 
 
 
 

Załącznik nr 2  

   

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

    

  

 

(zwana dalej „Umową”) 

 

Mając na uwadze, iż Strony łączy Regulamin oraz Umowa zawarta z Klientem przez T-Mobile Polska, na podstawie, której  

T-Mobile Polska świadczy Usługę na rzecz Klienta (zwana dalej również jako „Umową podstawową”) i w związku z tym  

T-Mobile Polska w ramach realizacji swoich zobowiązań przetwarza dane osobowe jako podmiot przetwarzający dane 

osobowe w imieniu Klienta działającego jako administrator danych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

 

 

 

  § 1 Powierzenie przetwarzania danych 

1. Umowa stanowi załącznik do Umowy podstawowej, na podstawie której T-Mobile Polska świadczy na rzecz Klienta usługi 

określone w Umowie podstawowej („Usługa”). 

mailto:iod@t-mobile.pl
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2. Klient oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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,  "RODO”) w stosunku do danych, których przetwarzanie zamierza powierzyć T-Mobile 

Polska i ponosi wszelką odpowiedzialność, gdyby okazało się, że oświadczenie to jest niezgodne z prawdą,  

a w szczególności zobowiązany jest zwolnić T-Mobile Polska z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu (w tym: wstąpić 

w miejsce T-Mobile Polska do postępowań prowadzonych wobec T-Mobile Polska z tego tytułu) oraz zwrócić T-Mobile 

Polska, na jego żądanie, (i) wszelkie koszty, które T-Mobile Polska poniesie w celu obrony swych praw, a także (ii) wszelkie 

odszkodowania, zadośćuczynienia, kary administracyjne, grzywny oraz inne podobne należności, które T-Mobile Polska 

będzie zobowiązany zapłacić na rzecz osób trzecich w związku ze wszczęciem wobec niego postępowań w tym zakresie.  

3. W celu realizacji Usługi Klient powierza do przetwarzania, a T-Mobile Polska zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe 

w imieniu i na rzecz Klienta zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  

o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. 

 

   

§ 2 Zakres powierzenia 

 

1. Klient powierza T-Mobile Polska przetwarzanie Danych osobowych na zasadach określonych w Umowie oraz zgodnie  

z przepisami o ochronie danych, w szczególności RODO.  

2. Zobowiązania Stron w przedmiotowym zakresie oraz charakter działań, w tym zakres czynności, do których uprawniony 

jest T-Mobile Polska w odniesieniu do Danych osobowych określa Umowa podstawowa. Na podstawie Umowy Klient 

powierza T-Mobile Polska do przetwarzania Dane osobowe określone w Załączniku nr 1 do Umowy („Dane osobowe”).  

3. T-Mobile Polska przetwarza powierzone Dane osobowe przez czas obowiązywania Umowy podstawowej 

oraz faktycznego świadczenia Usługi na rzecz Klienta. 

4. T-Mobile Polska przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy podstawowej i w zakresie niezbędnym do 

jej wykonania. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej zmiana zakresu lub celu przetwarzania danych osobowych może mieć 

miejsce wyłącznie w wyniku zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

   

§ 3 Zobowiązania Stron 

 

1. T-Mobile Polska przetwarza Dane osobowe przy zachowaniu wymagań określonych w przepisach prawa, w tym RODO.  

2. T-Mobile Polska przetwarza Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta, chyba że obowiązek taki 

nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania  

T-Mobile Polska informuje Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji 

z uwagi na ważny interes publiczny. Za udokumentowane polecenie Klienta uważa się w szczególności postanowienia 

Umowy podstawowej. 

3. T-Mobile Polska oświadcza, że: 

3.1 będzie stosował środki techniczne i organizacyjne wymagane przepisami prawa, w szczególności RODO, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku wynikającemu z charakteru przetwarzania danych 

osobowych, stosownie do sposobu i zakresu przetwarzania powierzonych danych; 

3.2 upoważni do przetwarzania danych jedynie osoby, którym dostęp do danych jest potrzebny dla należytego 

świadczenia Usługi i wykonania Umowy, oraz zapewni, by osoby te zobowiązały się do zachowania tajemnicy, 
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chyba że podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy wynikającemu z obowiązującego prawa unijnego lub 

krajowego; 

3.3 poinformuje Klienta – jeśli na T-Mobile Polska będzie ciążył obowiązek prawny przetwarzania powierzonych 

danych osobowych niewynikający z Umowy – o tym obowiązku prawnym, o ile przepisy prawa nie zabraniają 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; 

3.4 biorąc pod uwagę charakter przetwarzania wynikający z Usługi: będzie w miarę możliwości, poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, udzielał pomocy Klientowi w wywiązaniu się z obowiązków 

odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą w zakresie wykonywania ich praw; za podejmowane  

w tym zakresie działania T-Mobile Polska może naliczyć stosowne opłaty, o czym poinformuje Klienta przed 

wykonaniem tych czynności; 

3.5 biorąc pod uwagę charakter przetwarzania wynikający z Usługi oraz dostępne informacje: będzie pomagać 

Klientowi przy wykonywaniu przez niego obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa 

w art. 32–36 RODO;  

3.6 udostępni Klientowi, na jego wniosek, informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO;  

3.7 umożliwi przeprowadzanie audytów na zasadach opisanych w paragrafie 6 (z zastrzeżeniem, że audytorem nie 

może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną w stosunku do T-Mobile Polska); 

3.8 poinformuje Klienta, jeżeli – jego zdaniem -  wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie 

danych osobowych, w tym RODO. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o wszelkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ 

na wykonywanie Umowy, w szczególności o stwierdzonych naruszeniach ochrony danych osobowych (chyba że jest mało 

prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych), wnioskach 

organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych lub innego organu, postępowaniu administracyjnym lub 

sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą danych 

osobowych powierzonych T-Mobile Polska do przetwarzania przez Klienta. Informacje, o których mowa wyżej, 

przekazywane będą pocztą lub pocztą elektroniczną, na adres do korespondencji / adres e-mail wskazany w Umowie 

podstawowej, w sposób zapewniający ich poufność. 

 

   

§ 4 Podwykonawcy 

 

1. W związku z charakterem świadczonych usług, Klient akceptuje i wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania 

danych osobowych innym podmiotom („Podwykonawcy” lub „Procesorzy”), przy pomocy których T-Mobile Polska 

wykonuje Umowę podstawową i Umowę, w szczególności utrzymuje infrastrukturę telekomunikacyjną, systemy 

informatyczne i inną infrastrukturę, a także korzysta z innego wsparcia Podwykonawców, w zależności od okoliczności, 

w tym aktualnych potrzeb T-Mobile Polska i możliwości Podwykonawców. Lista aktualnych Podwykonawców stanowi 

Załącznik nr 2. Na żądanie Klienta T-Mobile Polska udostępni każdorazowo aktualny wykaz Podwykonawców, w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni roboczych. 

2. T-Mobile Polska może korzystać z usług Podwykonawcy na podstawie umowy zawartej na piśmie, która to umowa będzie 

zawierać zobowiązania Podwykonawcy do realizacji wszystkich obowiązków T-Mobile Polska wynikających z Umowy,  

z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego dalszego powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

3. T-Mobile Polska informuje Klienta o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podwykonawców 

znanych dotychczas Klientowi. W razie braku sprzeciwu Klienta w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia 

Klienta, T-Mobile Polska może rozpocząć korzystanie z usług przedstawionego Podwykonawcy. Klient może zgłosić 

sprzeciw wobec danego Podwykonawcy tylko z ważnych, obiektywnie uzasadnionych powodów.  

4. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na okoliczność, iż T-Mobile Polska świadczy usługi tożsame 

z Usługą na rzecz innych klientów oraz konieczność zapewnienia niezakłóconego świadczenia takich usług na rzecz 
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innych klientów, na skutek wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, T-Mobile Polska może rozwiązać 

Umowę podstawową z przyczyn dotyczących Klienta i na zasadach przewidzianych w Umowie podstawowej - żądać 

odszkodowania lub kary umownej z tego tytułu. Komunikacja dotycząca kwestii poruszonej w niniejszym  paragrafie  

będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany jako adres do kontaktu w Umowie 

podstawowej. 

5. Jeśli w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Klient zgłosił sprzeciw bez uzasadnionego powodu, w szczególności, 

gdy Podwykonawca spełnia warunki określone przepisami prawa oraz powierzenie przetwarzania Danych osobowych 

odpowiada dotychczasowej praktyce, uznaje się, iż rozwiązanie Umowy podstawowej następuje z winy Klienta.  

6. T-Mobile Polska jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym Procesorów, do przetwarzania 

Danych osobowych w imieniu Klienta, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Klienta poleceń dotyczących 

przetwarzania Danych osobowych. 

   

§ 5 Odpowiedzialność  

 

1. Odpowiedzialność T-Mobile Polska względem Klienta za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy ograniczona jest do rzeczywistej straty i nie może przekraczać wartości opłat wynikających z Umowy 

podstawowej, poniesionych przez Klienta w okresie ostatnich 6 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia, chyba że 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.  

2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że T-Mobile Polska ponosi odpowiedzialność za działania swoich 

pracowników i innych osób oraz podmiotów, przy pomocy których przetwarza powierzone Dane osobowe, w tym 

Podwykonawców, czy też umożliwia im dostęp do powierzonych danych jak za własne działanie i zaniechanie. 

   

§ 6 Audyty i inspekcje 

 

1. Klient jest uprawniony do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania przez T-Mobile Polska powierzonych 

Danych osobowych z RODO oraz Umową. Strony zgodnie ustalają, że audyty zgodności będą w szczególności polegać 

na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub ustnych wyjaśnień, w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych od 

dnia ich przekazania w formie mailowej. W uzasadnionych przypadkach Klient będzie uprawniony do przeprowadzenia - 

inspekcji miejsc przetwarzania Danych osobowych przez T-Mobile Polska - z wyłączeniem możliwości przeprowadzania 

testów penetracyjnych lub innych podobnych testów systemów informatycznych. T-Mobile Polska ma prawo do odmowy 

udzielenia pisemnej informacji lub udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania Danych osobowych w zakresie, w którym 

audyt lub inspekcja mógłby zagrażać ujawnieniu danych nieobjętych zakresem powierzenia lub informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa T-Mobile Polska.  

2. Warunkiem przeprowadzenia inspekcji będzie wspólne ustalenie przez Strony terminu jej przeprowadzenia, wraz  

z jednoczesnym wskazaniem zakresu inspekcji oraz osób upoważnionych przez Klienta do przeprowadzenia inspekcji. 

Powyższe nie wyklucza zlecenia wykonania inspekcji przez podmiot zewnętrzny upoważniony przez Klienta. Każda z osób 

przeprowadzająca inspekcję w imieniu Klienta będzie zobowiązana do uprzedniego przedstawienia T-Mobile Polska 

upoważnienia imiennego do dokonania inspekcji. W przypadku przeprowadzania przez Klienta inspekcji przez okres 

dłuższy niż 3 dni robocze, T-Mobile Polska będzie uprawniony do żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tytułu 

inspekcji kosztów. 

3. Po przeprowadzonym audycie zgodności/inspekcji przedstawiciel Klienta sporządza protokół pokontrolny, który 

podpisują przedstawiciele obu Stron. T-Mobile Polska zobowiązuje się w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym  

z Klientem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień 

i poprawę zgodności przetwarzania Danych osobowych z RODO lub Umową. W przypadku gdy wdrożenie tych zaleceń 

będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, Strony wspólnie ustalą sposób ich ponoszenia przez Strony. 

  

 

 

 

 



 

15 

 

  

 

§ 7 Obowiązywanie Umowy i postanowienia końcowe 

 

1. Umowa jest zawarta na czas obowiązywania Umowy podstawowej. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy podstawowej 

powoduje wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy. 

2. W razie wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy T-Mobile Polska w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty 

rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy – w zależności od decyzji Klienta – zwraca mu lub usuwa wszelkie Dane osobowe 

(wraz z kopiami), z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują postanowienia Umowy podstawowej. 

4. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

   

   

Załączniki:  

1. Zakres przetwarzania Danych osobowych przez T-Mobile Polska.  

2. Lista Podwykonawców. 

 

 

 

 

lp Kategorie osób Rodzaj danych                              Charakter przetwarzania 

1 Pracownicy i 

Współpracownicy Klienta 

Dane zawarte w dokumentach 

wprowadzonych przez Klienta do Aplikacji  

Czynności związane z używaniem 

Aplikacji,  

    

    

    

 

Załącznik nr 2 – Lista podwykonawców 

 

Astrafox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa 

 

  Załącznik nr 1 – Zakres przetwarzania Danych osobowych przez T-Mobile Polska 

Klient powierza przetwarzanie Danych osobowych przez T-Mobile Polska w następującym zakresie: 

 


