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UMOWA NR 
  

o świadczenie usług telefonicznych w zakresie podłączenia do publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, abonamentu, połączeń telefonicznych i usług dodatkowych 

zawarta na podstawie wniosku Nr …………..  w Gdyni  w dniu …………….. 

pomiędzy:  

Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.  
ul. Rotterdamska 9, 81- 337 Gdynia,  
Numer rejestrowy KRS 0000082699 Sąd Rejonowy Gdańsk– Północ w Gdańsku,  
VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, 
REGON: 191920577, NIP: 958 13 23 524 
Kapitał zakładowy: 112 285 300 PLN, kapitał wpłacony: 112 285 300 PLN 
Reprezentowanym przez:  

 Jacka Sadaja – Prezesa  Zarządu    

 Macieja Bąka – Wiceprezesa  Zarządu   
 

a: 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….   

  

reprezentowanym przez:   

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 zwanym w dalszej części umowy Abonentem.  

1. Umowa na świadczenie usług telefonicznych zawarta jest na czas1 

• Nieokreślony, 

• Określony;  od dnia........................... do dnia.......................  

  

1a. Okres rozliczeniowy zaczyna się pierwszego dnia miesiąca a kończy ostatniego 
dnia tego samego miesiąca.  

 1b. Opłaty abonamentowe i taryfikacyjne naliczane są za zakończony okres   
rozliczeniowy.  

 1c. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przez ZMPG S.A. w trakcie trwania 
okresu   rozliczeniowego opłaty abonamentowe zostaną naliczone proporcjonalnie 
do ilości dni świadczenia usług w tym okresie.  

  

2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zobowiązuje się, na wniosek Abonenta do  
zainstalowania i włączenia do sieci telekomunikacyjnej urządzenia abonenckiego,  
stałego świadczenia połączeń telefonicznych i świadczenia usług dodatkowych w 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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zakresie i na warunkach określonych w "Regulaminie Świadczenia Usług   
Telekomunikacyjnych przez ZMPG  S.A."  Numer przyznany abonentowi określony 
jest w załączniku do umowy.  

 

3. Ilość podłączonych do sieci telekomunikacyjnej ZMPG S.A. urządzeń abonenckich 
i zakres świadczonych usług dodatkowych określa Wniosek Abonenta. Wniosek 
ten stanowi załącznik do niniejszej Umowy i stanowi jego integralną część.  

  

4. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpocznie świadczenie wyżej wymienionych 
usług najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.  

  

5. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień  "Regulaminu 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ZMPG S.A." oraz uiszczania opłat 
zgodnie z „Cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci 
telekomunikacyjnej  ZMPG S.A.”, a w szczególności:  

a. jednorazowej opłaty za przyłączenie do sieci,  

b. stałej miesięcznej opłaty abonamentowej  

c. opłaty za połączenia telefoniczne  

d. opłaty za dodatkowe usługi i czynności wymienione w „Regulaminie 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ZMPG SA” i „Cenniku usług 
telekomunikacyjnych świadczonych  w sieci telekomunikacyjnej przez ZMPG 
S.A.”  

  

6. Na Wniosek Abonenta podpisany przez właściwie umocowane osoby, w miarę 
możliwości technicznych ZMPG S.A. może ulec zmianie ilość przyłączonych do 
sieci urządzeń abonenckich oraz zakres usług dodatkowych. Wniosek, o którym 
mowa będzie stanowił załącznik do umowy po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia 
jego przyjęcia przez ZMPG S.A.   

  

7. W przypadku rozszerzenia Umowy Abonent zobowiązuje się do uiszczania :  

a. jednorazowej opłaty z tytułu uzyskania dostępu do sieci  telekomunikacyjnej.  

b. jednorazowej opłaty za zainstalowanie urządzenia abonenckiego   

c. opłaty za połączenia telefoniczne i inne usługi realizowane z nowego 
urządzenia abonenckiego  

  

8. Od wszystkich opłat za usługi i czynności wymienione w niniejszej Umowie, w 
„Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ZMPG S.A.” i  
„Cenniku usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telekomunikacyjnej 
przez ZMPG S.A.” naliczany będzie podatek od towarów i usług wg 
obowiązujących stawek.  

  

9.  Abonent zobowiązany jest uregulować wszystkie opłaty w ciągu 15 dni od daty 
wystawienia faktury VAT. na  rachunek bankowy określony w treści faktury.                                                      
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Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego 
ZMPG S.A.  

  

10.   Za opóźnienie w uiszczaniu opłat pobiera się odsetki ustawowe. 

  

11.  Umowa o świadczenie usług telefonicznych może być rozwiązana  

a. przez Abonenta w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu 
rozliczeniowego, w  którym ZMPG S.A. otrzymał pismo o wypowiedzeniu 
umowy przez Abonenta.  

b. przez ZMPG SA – w terminie i w sposób określony w Regulaminie Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez ZMPG S.A.”  

  
  

12.   Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

  
  

13.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają   zastosowania przepisy 
„Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ZMPG S.A.” oraz 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

  

14.   Abonent oświadcza, że znana jest mu treść „Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych świadczonych przez ZMPG S.A.” i „Cennika usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telekomunikacyjnej ZMPG S.A.” 
dostarczonych wraz z niniejszą Umową i wyraża zgodę na stosowanie się do 
zawartych postanowień.  

  

15.   O wszelkich zmianach w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
Świadczonych przez ZMPG S.A.” i  „Cenniku usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w sieci telekomunikacyjnej ZMPG S.A.” skutkujących wzrostem cen 
Abonent będzie informowany przez ZMPG S.A. na piśmie , z  wyprzedzeniem co 
najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Aktualny „Regulamin Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych świadczonych przez ZMPG  S.A.” i „Cennik usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telekomunikacyjnej ZMPG S.A.” 
dostępny jest w siedzibie Działu Informatyki i Telekomunikacji ZMPG S.A. ul. 
Polska 17, Gdynia oraz na stronie internetowej ZMPG S.A.. www.port.gdynia.pl  

  

 

16.   Abonentowi kwestionującemu terminowość, należytość lub rozliczenie 
świadczonych przez   ZMPG S.A. usług telekomunikacyjnych przysługuje prawo 
kierowania sprawy na drogę postępowania reklamacyjnego. Tryb postępowania 
reklamacyjnego określony jest w „Regulaminie Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych świadczonych przez ZMPG S.A.” par. 23.  

  

http://www.port.gdynia.pl/
http://www.port.gdynia.pl/
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17.    Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A.” W tym zakresie zapisu § 23 ust. 12 Regulaminu Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez ZMPG S.A. nie stosuje się.” 

  

18.  Spór cywilnoprawny między Abonentem będącym konsumentem w rozumieniu 
przepisów prawa a ZMPG S.A. może być również zakończony polubownie w 
drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, lub przed stałym 
polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej.  

  

19.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym         
egzemplarzu dla każdej ze stron.  

  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

     Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., działając jako administrator danych 
osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje, że 
będzie przetwarzał przekazane przez Abonenta dane osobowe jego reprezentantów 
i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych 
przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Abonenta, a 
związanych z realizacją niniejszej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Realizując obowiązek informacyjny 
Administratora danych osobowych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż: 

1) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81 – 337 Gdynia wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082699, posiadającą numer NIP: 958 
13 23 524, REGON: 191920577. 

2) Inspektor Ochrony Danych w ZMPG S.A. został wskazany na stronie internetowej: 
https://www.port.gdynia.pl/o-porcie/rodo/. 

3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez ZMPG S.A. 
wyłącznie w celu: 
a) wykonania umowy, 
b) w celach wynikających z ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo 

Telekomunikacyjne lub innych obowiązujących przepisów, w tym dotyczących 
wykonania obowiązków nałożonych na Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.; 

c) dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
4) Podstawa prawna przetwarzania przez ZMPG S.A. Pana/ Pani danych osobowych: 

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy,art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w 
celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i w 
związku z realizacją zawartych umów, 

b) art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych 
rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z 

https://www.port.gdynia.pl/o-porcie/rodo/
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Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora. 

5) Podanie przez Pana/ Pani danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ jest 
wymogiem niezbędnym dla zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie tych danych 
uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. 

6) Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom 
odbiorców: 
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
b) podmiotom współpracującym z ZMPG S.A. w zakresie realizacji świadczeń 

niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy i zarządzania naszym podmiotem, 
w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym ZMPG S.A. w umożliwiające ich 
realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom 
usług: 

• teleinformatycznych, 

• księgowych, 

• prawnych, doradczych oraz wspierających ZMPG S.A. w dochodzeniu 
należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności 
kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 

• kurierskich i pocztowych, 

• archiwizacyjnych, 

• związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających 
dane osobowe. 

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym 
pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby 
wykonywać swoje obowiązki, 

d) osobom i/lub podmiotom przez Pana/ Pani upoważnionym. 
7) Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 

przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pana/ 
Pani danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – 
przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks 
cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub 
poddawane anonimizacji. 

8) Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej. 

9) Przysługuje Panu/ Pani: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 
c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania 
Pana/Pani danych osobowych. 

10)   Jednakże nie przysługuje Panu/ Pani: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO, 
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 

21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11)  Pana/ Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

12)  Abonent zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A. wszystkim osobom, których dane osobowe udostępni Zarządowi 
Morskiego Portu Gdynia S.A. w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
oraz realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w 
zakresie analogicznym jak powyżej.” 

 
 
 

 

P O D P I S Y 

 

 

 

  
           Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.                                              Abonent  
  
  

  

  

  

  
 


