Regulamin bezpłatnego dostępu do Internetu („Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezprzewodowego, wolnego
dostępu do Internetu (Hot Spot) o nazwie „player nad morzem” (dalej: „Sieć”).
1.2 Usługi są świadczone przez spółkę Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o. o. z siedzibą w
(84-200) Wejherowie, przy ul. Przemysłowej 3, NIP: 5881154360, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560624, adres e-mail: tkchopin@tkchopin.pl
(dalej: „TK Chopin”).
1.3 Sieć dostępna jest w punktach dostęp owych zlokalizowanych na wybranych
lokalizacjach, w tym na Półwyspie Helskim oraz miejscowościach nadmorskich,
wybranych plażach w województwie Pomorskim oznaczonych logo obejmującym nazwę
„player nad morzem”.
1.4 Rejestracja i korzystanie z Sieci jest dobrowolne i wolne od opłat.
1.5 Sieć jest dostępna na komputery klasy PC/MAC i urządzenia mobilne tj. smartphone,
tablet, itp. wyposażone w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową
standardu IEEE 802.11g (dalej: „Urządzenie”).
1.6 TK Chopin nie gwarantuje dostępu do sieci w przestrzeni zamkniętej takiej jak:
budynki, kampery, przyczepy kempingowe, namioty.
§ 2. Rejestracja oraz korzystanie z Sieci
2.1 Z Sieci może korzystać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która zaloguje się do Sieci (dalej: „Użytkownik”).
2.2 Korzystanie z Sieci możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do Sieci. W celu
zalogowania się do Sieci, należy dokonać następujących czynności: (i) na Urządzeniu
należy włączyć Wi-Fi i wykryć dostępne sieci, (ii) z dostępnych sieci należy wybrać sieć o
nazwie „player nad morzem”, (iii) następnie należy uruchomić przeglądarkę oraz
postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na ekranie.
2.3 Zalogowanie się do Sieci będzie możliwe, jeżeli w trakcie procesu logowania
Użytkownik, w formularzu rejestracyjnym: a) wskaże swój prawidłowy adres poczty
elektronicznej; b) zaakceptuje niniejszy Regulamin; c) wyrazi zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez TK Chopin zgodnie z postanowieniami określonymi w § 4
Regulaminu; d) Użytkownik ma możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na
otrzymywanie od Spółki i/lub podmiotów działających na zlecenie Spółki informacji
handlowych, w tym informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną w
rozumieniu art. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2013, Nr 1422 z późn. zm) na wskazany przez siebie adres poczty
elektronicznej.
2.4 Użytkownik ma świadomość, że brak akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażenia
zgód, o których mowa w ust. 2.3 niniejszego Regulaminu, uniemożliwi dostęp do Sieci.
2.5 Zalogowanie się do Sieci jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień
określonych w niniejszym Regulaminie i stanowi potwierdzenie posiadania przez
Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnej.
2.6 W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w pkt. 2.3 d)
Regulaminu, Użytkownik może otrzymać na podany przez siebie adres poczty

elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Spółkę i/lub podmiot działający na
zlecenie Spółki. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo modyfikacji
wyrażonej zgody oraz jej cofnięcia.
§ 3. Przetwarzanie danych osobowych
3.1 Dane osobowe podlegające przetwarzaniu na podstawie niniejszego Regulaminu,
stanowią: a) adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji
do Sieci, b) adres karty sieciowej Urządzenia (dalej: „Dane Osobowe”). Podanie Danych
Osobowych przez Użytkownika i wyrażenie zgód o których mowa w Regulaminie jest
dobrowolne, jednakże konieczne w celu zalogowania się do Sieci i korzystania z usługi
bezpłatnego dostępu do internetu oraz umożliwienia udzielenia pomocy technicznej.
3.2 Administratorem Danych Osobowych jest spółka Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o.
z siedzibą w (84-200) Wejherowie, przy ul. Przemysłowej 3, NIP: 5881154360,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560624, adres email: tkchopin@tkchopin.pl (dalej: „Administrator”), jako podmiot świadczący usługę
dostarczania Sieci określoną w Regulaminie.
3.3 Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„RODO”), a w szczególności: a) na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi
dostępu do Sieci, której zawarcie następuję poprzez zalogowanie Użytkownika do Sieci i
zaakceptowanie Regulaminu; b) na podstawie świadomej zgody udzielonej przez
Użytkownika, np. na przesyłanie informacji handlowej na podany przez Użytkownika
adres poczty elektronicznej; c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora; uzasadniony interes prawny nie może jednak naruszać
podstawowych praw i wolności Użytkowników, którym w tym celu przysługuje
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych Osobowych; d) gdy
przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia obowiązków prawnych, którym
podlega Administrator – w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
3.4 Dane Osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 3.1, będą przetwarzane w
następujących celach: w celu świadczenia usługi dostępu do Sieci i umożliwienia
korzystania przez Użytkownika z Sieci i bezpłatnego dostępu do internetu, w tym w
celu świadczenia pomocy technicznej, a w razie wyrażenia przez Użytkownika
dobrowolnej zgody o której mowa w w pkt. 2.3 d) – również w celach
marketingowych.
3.5 Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników przez okres konieczny
dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w Regulaminie lub
zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tj: a) w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zawarta umowa – do czasu
wykonania umowy; b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych
Osobowych jest udzielona zgoda Użytkownika – do momentu jej cofnięcia lub
innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę; c) w przypadku,
gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes – do
czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu; d) w przypadku, gdy
przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia obowiązków prawnych – przez czas
zgodny z obowiązującymi przepisami.

3.6 Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w
związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami
Regulaminu: a) prawo dostępu do treści Danych Osobowych Użytkownika, w tym
uzyskania kopii tych Danych Osobowych; b) prawo żądania w każdej chwili, sprostowania
nieprawdziwych lub niepełnych Danych Osobowych Użytkownika; c) prawo do usunięcia
Danych Osobowych Użytkownika w określonych sytuacjach, w tym gdy: Dane Osobowe
przestały być wymagane dla celów dla których zostały zebrane, Użytkownik cofnie zgodę,
na podstawie której Dane Osobowe podlegają przetwarzaniu, Użytkownik wniesie
sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych, a także nie będą istnieć prawnie
uzasadnione przyczyny dla dalszego przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika,
bądź przetwarzanie stało się bezprawne; d) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
określonego sposobu przetwarzania lub do żądania ograniczenia przetwarzania Danych
Osobowych w przypadku, gdy: Dane Osobowe nie mogą być sprostowane lub zdaniem
Użytkownika przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub gdy Dane Osobowe są
przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub gdy zdaniem
Użytkownika ustała potrzeba przetwarzania jego Danych Osobowych dla
celów
wskazanych w Regulaminie; jednakże nawet w przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec
określonego sposobu przetwarzania Danych Osobowych, Administrator może
kontynuować przetwarzanie, jeżeli jest ono dozwolone lub wymagane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. w celu wykonania obowiązków prawnych lub
zobowiązań umownych związanych z Użytkownikiem; e) prawo do wycofania zgody – w
przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, przy czym wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem; f) prawo do przenoszenia Danych Osobowych
- Użytkownik ma prawo otrzymać Dane Osobowe jego dotyczące, które udostępnił
Administratorowi w zwyczajowo używanym, usystematyzowanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego; Użytkownik może także zwrócić się do
Administratora o przekazanie jego Danych bezpośrednio do innego administratora
danych, o ile jest to wykonalne technicznie.
3.7 W przypadku pytań lub skarg dotyczących sposobu wykorzystywania i ochrony
Danych Osobowych Użytkownika, jak również w przypadku zgłoszenia jakiekolwiek
żądania lub zawiadomienia, w szczególności w zakresie określonym w pkt 3.6,
Użytkownik powinien zgłosić lub kierować takie żądanie lub zawiadomienie za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tkchopin@tkchopin.pl albo
za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o. o., ul.
Przemysłowa 3, 84-200 Wejherowo.
3.8 Administrator w odpowiednim zakresie wdrożył odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych.
3.9 W przypadku naruszenia praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. +48 (22) 531 03 00, adres poczty elektronicznej: kancelaria@giodo.gov.pl lub złożyć
pozew we właściwym sądzie.
§ 4. Zakres odpowiedzialności
4.1 TK Chopin dołoży wszelkich starań, aby usługa dostępu do Sieci była realizowana na
najwyższym poziomie. TK Chopin zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu
Sieci ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
4.2 TK Chopin nie odpowiada za
oprogramowania lub innych utworów
intelektualnej dostępnych w Internecie.

nieuprawnione użycie przez Użytkownika
będących przedmiotem ochrony własności

4.3 TK Chopin nie zapewnia wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji
urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność
Urządzeń z infrastrukturą Sieci.

4.4 TK Chopin ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do Sieci Użytkownikowi
lub Urządzeniu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z
postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 5 Pomoc techniczna
5.1 W razie problemów z prawidłowym działaniem Sieci, Użytkownik powinien zgłosić taki
problem w formie elektronicznej na adres: tkchopin@tkchopin.pl
5.2 Zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej opis zgłaszanego problemu, lokalizację
oraz dane kontaktowe Użytkownika.
5.3 Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu czasowego bądź
stałego braku dostępu do Sieci wynikającego z problemów technicznych lub problemów z
nadajnikiem.
§ 6. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika
6.1 Użytkownikowi nie wolno używać dostępu do Sieci między innymi do następujących
celów: a) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są
przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik, b)
przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, c)
masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym
(tzw. spam), d) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów
mogących uszkodzić lub ingerować w sposób nieuprawniony w Urządzenia innych
Użytkowników, pobierać z nich dane, podszywać się pod Użytkownika, e) odsprzedawania
dostępu do Sieci, f) permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez
udostępnianie serwerów WWW, FTP, NNTP itp.
6.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Sieć, w
tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości oraz ponosi wyłączną
odpowiedzialność za skutki wynikające z używania dostępu do Sieci oraz wykorzystania
Urządzenia danego Użytkownika przez osoby trzecie.
§ 7 Postanowienia końcowe
7.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07 2020r.
7.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej
https://tkchopin.pl/internet-mobilny/pliki.html i w wersji papierowej w biurze TK Chopin,
w Wejherowie, przy ul. Przemysłowej 3
7.3 TK Chopin zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie,
przy czym TK Chopin poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu, zamieszczając
odpowiednią informacje na stronie https://tkchopin.pl/ wraz ze zmienioną wersją
Regulaminu. Regulamin w nowej wersji wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia
poinformowania Użytkowników o takiej zmianie.
7.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

