Informacje o zagro¿eniach zwi¹zanych z korzystaniem z us³ug telekomunikacyjnych

W poszanowaniu prywatnoœci oraz praw Abonenta, w zwi¹zku ze œwiadczeniem us³ug telekomunikacyjnych, firma
Limes korzysta jedynie z tych danych, do których przetwarzania jest uprawniona lub zobowi¹zana
na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Zastosowanie ma tu w szczególnoœci Ustawa Prawa
Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) z póŸniejszymi zmianami oraz Ustawa
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) z póŸniejszymi zmianami.
Informacje przetwarzane s¹ równie¿ na podstawie zgód wyra¿onych przez naszych Klientów
podczas zawierania umowy i czynnoœci obs³ugowych.
Podanie przez Abonenta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia Umowy – oprócz nr
telefonu i adresu e-mail, których podanie nie jest niezbêdne, ale pomocne przy wykonywaniu Umowy
(art.. 161 ust. 2 i 3 Ustawy). Dane osobowe Abonenta przetwarzane s¹ przez Limes w celach statutowych, dla
œwiadczenia us³ug oraz dla potrzeb marketingowych powi¹zanych ze œwiadczeniem tych us³ug np. informowanie
Klienta o nowych ofertach. Informacje objête tajemnic¹ telekomunikacyjn¹ mog¹ byæ udostêpnione wy³¹cznie
uprawnionym organom, a tak¿e, w razie najwy¿szej koniecznoœci, prawnikom oraz instytucjom odpowiedzialnym
za odzyskiwanie nale¿noœci powsta³ych z powodu zaleg³oœci w sp³acie rachunków.
Niezale¿nie od powy¿szego U¿ytkownicy us³ug telekomunikacyjnych, maj¹ mo¿liwoœæ dodatkowej ochrony swojej
prywatnoœci oraz danych osobowych:
?
podczas publikowania swoich danych osobowych oraz innych informacji nale¿y pamiêtaæ, ¿e upublicznianie
takich danych pozbawia skutecznych narzêdzi ich ochrony;
?
korzystaj¹c z serwisów wymagaj¹cych rejestracji (w tym podania danych osobowych), nale¿y zwracaæ uwagê na

wiarygodnoœæ wspomnianych serwisów, sprawdzaæ czy prawa U¿ytkownika s¹ chronione w umowie b¹dŸ
regulaminie serwisu;
?
podczas korzystania z poczty elektronicznej nale¿y wybieraæ wiarygodnych i sprawdzonych us³ugodawców,

zapewniaj¹cych tajemnicê korespondencji;
?
podczas korzystania z serwisowych bankowoœci elektronicznej nale¿y zwracaæ uwagê czy adres URL
jest prawid³owy (protokó³ https);
?
korzystaj¹c z wszelkich komunikatorów, nale¿y pamiêtaæ, ¿e wymieniaj¹c poufne dane, istnieje ryzyko
braku obecnoœci mechanizmów szyfruj¹cych wysy³anych komunikatów;
?
podczas zabezpieczania dostêpu do us³ug œwiadczonych droga elektroniczn¹ nale¿y u¿ywaæ bardzo silnych hase³,
nie zapisywaæ ich w plikach umieszczonych na komputerze oraz nie zdradzaæ hase³ osobom trzecim;
us³ugodawcy (wy³¹czaj¹c proces logowania) nie powinni prosiæ o podawanie jakichkolwiek hase³;
w innym przypadku mo¿e to œwiadczyæ o próbie wy³udzenia has³a;
?
pobieranie i uruchamianie oprogramowania z niepewnego Ÿród³a mo¿e skutkowaæ przypadkowym
aktywowaniem z³oœliwego oprogramowania;
?
nale¿y wyposa¿yæ swój komputer w oprogramowanie antywirusowe oraz zaporê sieciow¹ (firewall),

którego celem jest analizowanie i zg³aszanie wiêkszoœci powy¿ej wymienionych zagro¿eñ.

