
Oświadczenie / Zgoda

Ja niżej podpisany(a),

imię ............................................................................ nazwisko ...........................................................................................

miejscowość .............................................................. ulica................................................................... nr ..........................

nr dowodu osobistego ............................................... właściciel działki nr ….........................................................................

wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  kabli  światłowodowych  nad  posesją  po  istniejących  słupach  energetycznych
niskiego napięcia przez firmę Leon Telekom Sp.  z  o.o. Sp. k.  oraz zezwalam na późniejszy wstęp na posesję w celu
dokonywania okresowych przeglądów, konserwacji i bieżących napraw.

Operator Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że:

• jest operatorem telekomunikacyjnym działającym w ramach zgłoszenia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej
o numerze 1471,

• posiada ważną umowę z firmą Tauron Dystrybucja S.A. oraz zgodę na podwieszenie kabla światłowodowego na
słupach energetycznych niskiego napięcia,

• działa w ramach i zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci teletechnicznych z dnia 7.05.2010 r.

• pozostawi teren w stanie odtworzonym, chyba że właściciel wyrazi odrębną zgodę na inne prace,

• właściciel działki nie ponosi żadnych kosztów przebiegu kabla po słupach energetycznych,

• kabel światłowodowy będzie zawieszony na wysokości zgodnej z obowiązującymi normami.

Chronimy Twoje dane osobowe! (RODO)

□ zostałem / □ nie zostałem poinformowany, że wyżej wskazany operator jest administratorem moich danych osobowych, zgodnie z przepisami
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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.  1,  które będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji  niniejszego zobowiązania i
wykonania prac przez operatora i jego wykonawców przez okres realizacji robót i bytności infrastruktury telekomunikacyjnej na Nieruchomości,
oraz  że  przysługuje  mi  prawo dostępu do danych  osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Właściciel nieruchomości

….............................................

(data , czytelny podpis) 

Operator

….........................................

(data , czytelny podpis)
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