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Z dniem 25 lipca 2016 r. ulega zmianie Regulamin Świadczenia Usług dostępu do Internetu dla Użytkowników.
Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od Użytkowników i dokonania weryfikacji danych (imię,
nazwisko i PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku Użytkowników niebędących osobami
fizycznymi - nazwę oraz REGON, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze).
Klienci zawierający umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 25 lipca 2016 r. będą zobowiązani do dokonania
udostępnienia powyższych danych oraz umożliwienia ich weryfikacji z dokumentem potwierdzającym tożsamość przed
zawarciem umowy i rozpoczęciem korzystania z usług.
Użytkownicy ofert na kartę, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed dniem 25 lipca 2016 r.
obowiązani są podać powyższe dane i umożliwić ich weryfikację najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r. Zgodnie z ustawą o
działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało całkowitym zaprzestaniem
świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.
W niniejszym dokumencie prezentujemy informacje dotyczące zmian wybranych postanowień w Regulaminie o Świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu dla Użytkowników.

W REGULAMINIE O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DOSTĘPU DO INTERNETU DLA UŻYTKOWNIKÓW
ZASTĘPUJE SIĘ DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA POSTANOWIENIAMI O NOWEJ TREŚCI.
§ 2. Definicje
Postanowienie o treści:
1. Aktywacja – czynność Użytkownika polegająca na nabyciu Karty SIM/USIM Operatora i na wykonaniu pierwszego
połączenia lub skorzystaniu z innej usługi określonej w Cenniku (w szczególności wysłaniu SMS).
zastępuje się postanowieniem o treści:
1. Aktywacja – czynność Użytkownika polegająca na nabyciu Karty SIM/USIM Operatora, Udostępnieniu danych i na
wykonaniu pierwszego połączenia lub skorzystaniu z innej usługi określonej w Cenniku (w szczególności wysłaniu SMS,
MMS).
Postanowienie o treści:
6. Karta Udostępnienia Danych – formularz dostępny w Punktach Sprzedaży P4 oraz na stronie WWW Operatora, za pomocą
którego Użytkownik może dokonać udostępnienia na rzecz Operatora swoich danych w celu otrzymywania informacji i
zawiadomień, w przypadkach określonych w Prawie Telekomunikacyjnym.
zastępuje się postanowieniem o treści:
6. Karta Udostępnienia Danych – formularz za pomocą którego Użytkownik może dokonać udostępnienia na rzecz Operatora
swoich danych.
Postanowienie o treści:
22. Udostępnienie danych – czynność Użytkownika polegająca na przekazaniu w Punkcie Sprzedaży P4 lub w inny
dopuszczony przez P4 sposób prawidłowo wypełnionej Karty Udostępnienia Danych w celach określonych w niniejszym
Regulaminie.
zastępuje się postanowieniem o treści:
22. Udostępnienie danych – czynność Użytkownika polegająca na przekazaniu w Punkcie Sprzedaży P4 lub w inny
dopuszczony przez P4 sposób danych w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 3. Umowa, Udostępnienie danych, zmiana Użytkownika
Postanowienie o treści:
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3. Użytkownik ma prawo dokonać udostępnienia na rzecz Operatora swoich danych w celu otrzymywania informacji i
zawiadomień, w przypadkach określonych w Prawie telekomunikacyjnym poprzez wypełnienie i złożenie w Punkcie Sprzedaży
P4 lub w inny dopuszczony przez Operatora sposób Karty Udostępnienia Danych
zastępuje się postanowieniem o treści:
3. W celu dokończenia procesu Aktywacji, po dokonaniu zakupu Karty SIM/USIM, osoba chcąca rozpocząć korzystanie z
Usług Telekomunikacyjnych zobowiązana jest do Udostępnienia danych.
Postanowienie o treści:
5. Operator może odmówić przyjęcia danych udostępnionych przez Użytkownika albo zażądać określonych przez niego
dokumentów i wyjaśnień od Użytkownika, jeżeli informacje zawarte w Karcie Udostępnienia Danych wywołują wątpliwości co
do ich prawdziwości lub gdy Użytkownik korzysta z usług w sposób nie zgodny z Regulaminem.
zastępuje się postanowieniem o treści:
10. Operator może odmówić przyjęcia danych udostępnionych przez Użytkownika albo zażądać określonych przez niego
dokumentów i wyjaśnień od Użytkownika, jeżeli udostępnione dane wywołują wątpliwości co do ich prawdziwości lub gdy
Użytkownik korzysta z usług w sposób niezgodny z Regulaminem.
§ 4. Zakres usług
Postanowienie o treści:
17. Wykazy Usług Telekomunikacyjnych wysyłane są listem zwykłym, na adres korespondencyjny wskazany w Karcie
Udostępnienia Danych albo są przekazywane Użytkownikowi w inny, zaakceptowany przez niego sposób, w szczególności za
pomocą Kanałów Zdalnych.
zastępuje się postanowieniem o treści:
17. Wykazy Usług Telekomunikacyjnych wysyłane są listem zwykłym, na adres korespondencyjny wskazany przez
Użytkownika albo są przekazywane Użytkownikowi w inny, zaakceptowany przez niego sposób, w szczególności za pomocą
Kanałów Zdalnych.
§ 10. Wygaśnięcie i rozwiązanie Umowy oraz zawieszenie możliwości korzystania przez Użytkownika z usług
Postanowienie o treści:
5. Rozwiązując Umowę w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, Operator zawiadamia o tym Użytkownika, wysyłając SMS,
wiadomość elektroniczną na adres e-mail lub pismo na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika, w tym podany w
Karcie Udostępnienia Danych.
zastępuje się postanowieniem o treści:
5. Rozwiązując Umowę w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, Operator zawiadamia o tym Użytkownika, wysyłając SMS,
wiadomość elektroniczną na adres e-mail lub pismo na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika.
§ 12. Postanowienia końcowe
Postanowienie o treści:
2. Operator może dokonać zmiany warunków Umowy, w tym określonych niniejszym Regulaminie. W takim przypadku
Operator poinformuje Użytkownika o proponowanych zmianach warunków Umowy, w tym określonych w niniejszym
Regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie, poprzez podanie tego
faktu i treści każdej proponowanej zmiany do publicznej wiadomości na stronie internetowej WWW Operatora oraz doręczy
Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane, treść każdej proponowanej zmiany na piśmie albo w zależności od żądania
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Użytkownika, – drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w tym celu adres poczty elektronicznej, albo w inny
uzgodniony z Użytkownikiem sposób w szczególności poprzez Kanały Zdalne.
zastępuje się postanowieniem o treści:
2. Operator może dokonać zmiany warunków Umowy, w tym określonych niniejszym Regulaminie. W takim przypadku
Operator poinformuje Użytkownika o proponowanych zmianach warunków Umowy, w tym określonych w niniejszym
Regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie, poprzez podanie tego
faktu i treści każdej proponowanej zmiany do publicznej wiadomości na stronie internetowej WWW Operatora oraz doręczy
Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane, treść każdej proponowanej zmiany na piśmie, na wskazany przez Użytkownika
adres korespondencyjny, albo w zależności od żądania Użytkownika, – drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika
w tym celu adres poczty elektronicznej, albo w inny uzgodniony z Użytkownikiem sposób w szczególności poprzez Kanały
Zdalne.
Postanowienie o treści:
5. Regulamin obowiązuje od 8 czerwca 2016 r.
zastępuje się postanowieniem o treści:
5. Regulamin obowiązuje osoby, które począwszy od dnia 25 lipca 2016 r. zawrą z P4 Umowę. W przypadku pozostałych
Użytkowników Regulamin obowiązuje od 14 sierpnia 2016 r. z zastrzeżeniem, że Użytkownicy, którzy zawarli Umowę przed
25 lipca 2016 r. i nie dokonali Udostępnienia danych, zobowiązani są do Udostępnienia danych do 1 lutego 2017 r. Po tym
terminie P4 zaprzestaje świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników, którzy nie dokonali Udostępnienia
danych.

DO REGULAMINU O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DOSTĘPU DO INTERNETU DLA UŻYTKOWNIKÓW
DODAJE SIĘ POSTANOWIENIA O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
§ 3. Umowa, Udostępnienie danych, zmiana Użytkownika
4. W przypadku osób fizycznych udostępnieniu podlegają:
a) imię i nazwisko;
b) numer PESEL, jeżeli osoba udostępniająca dane go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej
– numer paszportu lub karty pobytu.
5. W przypadku pozostałych osób udostępnieniu podlegają:
a) nazwa;
b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej
lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim.
6. Po Udostępnieniu danych, P4 potwierdza zgodność otrzymanych danych z danymi zawartymi odpowiednio w:
a) dokumencie potwierdzającym tożsamość osoby fizycznej;
b) właściwym rejestrze osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
7. P4 może również potwierdzić zgodność otrzymanych danych drogą elektroniczną z wykorzystaniem:
a) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego,
b) danych weryfikowanych za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu,
c) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym dostawcy usług
telekomunikacyjnych, jeżeli dane abonenta zostały już zweryfikowane w związku z inną umową,
d) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym, który spełnia
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
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8. P4 rozpoczyna świadczenie Usług Telekomunikacyjnych po potwierdzeniu udostępnionych danych
z danymi zawartymi odpowiednio w dokumentach, o których mowa w § 3 ust 6 Regulaminu
6.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.) w przypadku braku
akceptacji dokonywanych zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy.
Wypowiedzenie może zostać złożone do dnia 16 sierpnia 2016 r.
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