Zamów z Orange
Informacja o danych osobowych w Orange Polska

Jesteśmy (Orange Polska S.A) administratorem Państwa danych osobowych wykorzystywanych w usłudze „Zamów z Orange”
przy uzyskiwaniu i odnawianiu dostępu do produktów cyfrowych.
Po dokonaniu przez Państwa zamówienia w ramach „Zamów z Orange” udostępnimy podmiotowi pośredniczącemu przy aktywacji
produktu cyfrowego u Dostawcy (odbiorcy danych) informacje o Państwa numerze telefonu i o tym, czy uzyskali już Państwo od nas
uprawnienie dostępu do tego produktu. Informacje te będziemy przekazywać każdorazowo w przypadku cyklicznego odnawiania
Państwa dostępu do produktu, a także w przypadku reklamacji. Zarówno podmiot pośredniczący przy aktywacji produktu cyfrowego
u Dostawcy, jak i sam Dostawca mogą być administratorami Państwa danych osobowych i samodzielnie odpowiadać za ich
wykorzystanie.
Podanie numeru telefonu przy zamawianiu produktu cyfrowego nie jest wymogiem prawnym, ale wynika z ustalonych przez nas
zasad usługi „Zamów z Orange” (bez podania numeru, nie będą mogli się Państwo uwierzytelnić jako nasi abonenci i dokonać
zamówienia).
Aby zapewnić sprawność procesu zamawiania i odnawiania usługi, możemy podejmować w sposób w pełni automatyczny decyzje
o tym, czy umożliwimy Państwu nabycie lub przedłużenie usługi. Decyzja taka będzie oparta w szczególności o posiadane przez nas
informacje o Państwa zadłużeniu u nas, o wysokości Państwa abonamentu, o wartości innych zamówień dokonanych przez Państwa
u nas oraz o stosowanych przez nas limitach (podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy). Jeśli nie zgadzają się Państwo z wynikiem
automatycznej decyzji, mogą nas Państwo o tym poinformować i poprosić o powtórną weryfikację z udziałem naszego pracownika.
W pozostałym zakresie do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z usługą będą miały zastosowanie informacje
ze strony www.orange.pl/mojedane (w odpowiedniej zakładce dotyczącej rodzaju umowy, jaka łączy Państwa z nami). Na stronie tej
znajdą Państwo m.in. informacje na temat przysługujących Państwu praw i sposób skorzystania z nich, celów przetwarzania danych,
przypadków przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbiorców danych, a także nasze dane kontaktowe.
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