Regulamin świadczenia usług dostępu do Sieci Internet przez firmę PROTONET.
§ l Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług dostępu do sieci Internet świadczonych przez firmę PROTONET Adrian Ludyga, 41-945 Piekary Śląskie ul. Powstańców
Śląskich 3.
Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
1. Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, będąca stroną umowy z Operatorem, na rzecz której świadczona jest usługa dostępu do Internetu.
2. Konsument- Abonent będący osobą fizyczną dokonujący z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Operator - PROTONET Adrian Ludyga z siedzibą 41-945 Piekary Śląskie ul. Powstańców Śl. świadczący usługę dostępu do Sieci Internet.
4. Umowa - Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci internetowej zawarta z Operatorem.
5. Umowa zawierana na odległość - Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Umowa zawierana poza lokalem Operatora- Umowa z Konsumentem zawarta:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Operatora;
b) w wyniku przyjęcie oferty przez Konsumenta w warunkach, o których mowa w lit. a ;
c) w lokalu przedsiębiorstwa Operatora lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w
miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Operatora, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;
7. Usługa - usługa stałego dostępu do sieci internetowej w opcji wskazanej w umowie.
§ 2 Zakres świadczonych usług
1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.

Operator zobowiązuje się przy użyciu własnych urządzeń i pracowników do doprowadzenia Abonentowi stałego sygnału dostępu do sieci internetowej w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie i Umowie.
Do obowiązków Operatora należy również:
stały nadzór pracy sieci internetowej,
udzielanie Abonentom informacji technicznych niezbędnych do prawidłowego działania usługi,
usuwanie awarii sieci internetowej.
Abonent jest zobowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu i Umowy, a w szczególności do terminowego opłacania należności wynikających z Umowy.
Usługa jest świadczona zgodnie z wybraną przez Abonenta w Umowie opcją ( pakietem ) dostępu do sieci internetowej.
Abonent wyraża zgodę na instalację i eksploatację urządzeń niezbędnych do świadczenia Usługi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Wskazana wyżej zgoda obejmuje w
szczególności: zgodę na poprowadzenie kabli, przewiercenie niezbędnych otworów oraz zainstalowanie zakończenia sieci i urządzeń abonenckich.
Abonent nie może bez zgody Operatora, wyrażonej w formie pisemnej, udostępnić na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego urządzeń abonenckich i łącza internetowego osobie trzeciej.
§ 3 Odpowiedzialność Operatora

1.
2.
3.

4.
5.
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W ramach umowy Operator zobowiązuje się do stałego utrzymania sieci w należytym stanie technicznym oraz bieżącej konserwacji dla prawidłowego funkcjonowania usługi dostępu do sieci
internetowej.
Operator zobowiązuje się do jednorazowej konfiguracji systemu niezbędnej do świadczenia usługi dla nowo podłączonego Abonenta.
Abonent ma prawo złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności w przypadku niezapewnienia właściwej jakości Usługi,
nieprawidłowego ustalenia należności z tytułu świadczenia Usługi, niedotrzymania z winy Operatora przewidzianego w Umowie terminu podłączenia do sieci Operatora oraz terminu
rozpoczęcia świadczenia Usługi, przesyłając ją pisemnie na adres Operatora, ustnie – telefonicznie lub do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres e – mail Operatora.
Operator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.
Wniesienie przez Abonenta reklamacji do czasu jej rozpatrzenia nie zwalnia go od zapłaty należności na rzecz Operatora.
W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie stanowiska Operatora.
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Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi trwający dłużej niż 12 godzin Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 opłaty abonamentowej. Operator zgodnie z dyspozycją Abonenta, będącego
wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa konsumentem, dokona zwrotu opłaty abonamentowej na wskazany mu rachunek bankowy lub pomniejszy o wysokość zwrotu należne
mu opłaty w następnym okresie rozliczeniowym.
Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
Operator nie odpowiada za:
uszkodzenia, zniszczenia sprzętu lub urządzeń abonenckich wynikłe z nieprawidłowego lub niezgodnego z Umową lub Regulaminem użytkowania urządzeń abonenckich przez Abonenta,
skutki korzystania przez Abonenta z innych niż proponowane przez Operatora urządzeń abonenckich,
skutki używania przez Abonenta wadliwego oprogramowania,
awarie urządzeń abonenckich nie powstałe z winy Operatora, w tym w szczególności wskutek wyładowań atmosferycznych,
skutki uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej lub energetycznej należącej do Abonenta lub osób trzecich, w tym również przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane
wyłącznie przez Abonenta lub dostawcę ( osobę trzecią ), z którym Abonent ma podpisana umowę,
zakłócenia w świadczeniu Usługi powstałe z siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie spowodowane przez siły zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności,
legalność i prawidłowość oprogramowania używanego przez Abonenta, przechowywanie i wykorzystywanie danych uzyskanych przez Abonenta z sieci internetowej,
Operator zobowiązuje się do bezpłatnej obsługi serwisowej w przypadku awarii wynikłej z działania lub zaniechania Operatora. Awaria usuwana jest w terminie do 48 godzin roboczych od
momentu przyjęcia zgłoszenia przez Dział techniczny (32 285-60-83).
W przypadku stwierdzenia, że awaria wystąpiła wskutek zawinionego działania lub zaniechania Abonenta (np. mechaniczne uszkodzenie przewodu, karty sieciowej lub innego sprzętu w
lokalu Abonenta, awaria komputera lub systemu operacyjnego Abonenta) wizyta serwisanta w dniu roboczym jest odpłatna i wynosi 30,00 zł. brutto (słownie: trzydzieści złotych) za każdą
rozpoczętą godzinę pracy.
W przypadku awarii wynikłej z działania lub zaniechania Operatora, Abonentowi przysługuje prawo do pomniejszenia abonamentu w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej)
miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę dostępu do sieci internetowej, za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi.
W razie konieczności przeprowadzenia konserwacji sieci internetowej lub usunięcia jej awarii Operator, po wcześniejszym powiadomieniu Abonenta, zastrzega sobie prawo do wyłączenia
Usługi. Nie dotyczy to nagłych awarii.
Dostępność i minimalny poziom jakości usługi w okresie rozliczeniowym utrzymana będzie na poziomie 95%. Świadczenie usług będzie zgodne z normami i przepisami powszechnie
obowiązującymi na terenie RP w tym Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks
Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
§ 4 Prawa i obowiązki Abonenta
Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu korzystania z Usługi dostępu do sieci internetowej firmy PROTONET.
Abonent zobowiązuje się do korzystania z sieci internetowej zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym.
Abonent zobowiązuje się w czasie wyładowań atmosferycznych (burzy) do bezwarunkowego odłączenia komputera oraz urządzeń przesyłowych Operatora (np. anteny internetowej) z sieci
Operatora a także z sieci elektrycznej.
Abonent zobowiązuje się używać udostępnione mu przez Operatora urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymogami prawidłowej eksploatacji.
Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach, uszkodzeniach urządzeń lub sieci internetowej oraz o przerwach w
świadczeniu usług lub niewłaściwej jakości usług.
Abonent zobowiązuje się nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób bez ich zgody. Abonent ponosi również pełną odpowiedzialność za
szkody (generowane przez jego komputer) wyrządzone na rzecz innych użytkowników sieci internetowej jaki i za treści przekazywane podczas korzystania z Usługi.
Abonent ma obowiązek:
posiadania odpowiedniej ochrony antywirusowej swoich urządzeń (komputery, laptopy itp.) podłączonych do sieci internetowej,
zabezpieczenia swoich danych osobowych znajdujących się na komputerze przed ingerencją osób trzecich,
podłączenia swoich urządzeń do gniazdek zasilających z uziemieniem oraz z zastosowaniem listw antyprzepięciowych i filtrujących, gdyż brak ten może w skrajnych przypadkach
doprowadzić do zniszczenia urządzeń Abonenta podpiętych do sieci internetowej, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności,
dbać o kondycję swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących Internet,
stosować się do poleceń Administratora sieci Internet PROTONET w zakresie właściwego korzystania z sieci internetowej,
przestrzegać prywatności innych użytkowników sieci i nie ingerować bez zgody w ich zasoby,
ochrony oraz nie udostępniania swojego Login i Hasła osobom trzecim,

powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci internetowej,
powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową PROTONET lub zakłócać poprawne funkcjonowanie systemu służącego udostępnianiu i
monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łącz przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość,
j)
umożliwić pracownikom Operatora lub innym upoważnionym przez niego osobom sprawdzenie stanu technicznego łącza i urządzeń końcowych w lokalu Abonenta, o ile jest to konieczne do
należytego świadczenia usługi. Sprawdzenie następuje w terminie uzgodnionym z Abonentem. Podczas dokonywania powyższych czynności w lokalu musi być obecny Abonent lub inna
upoważniona przez niego pełnoletnia osoba.
8. Abonent jest odpowiedzialny za kabel sieciowy znajdujący się w jego lokalu. W przypadku jego zawinionego uszkodzenia przez Abonenta pobierana będzie opłata w wysokości do 120,00 zł
brutto w zależności od rozmiaru usterki.
9. Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi dostępu do sieci Internet.
10. Naruszenie warunków Regulaminu oraz Umowy stanowi:
a) samodzielne podłączanie przez Abonenta do sieci internetowej jakichkolwiek urządzeń typu hub, switch;
b) dołączania do sieci internetowej przez Abonenta urządzeń niespełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawa lub urządzeń nieprzeznaczonych do dołączania do
sieci internetowej;
c) dokonywanie przez Abonenta jakichkolwiek zmian technicznych (programowych lub sprzętowych) w udostępnianych przez Operatora urządzeniach końcowych, w tym także używania
ich niezgodnie z przeznaczeniem, łamania ustanowionych zabezpieczeń;
d) korzystanie przez Abonenta z sieci w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, mogący powodować zakłócenia w jej działaniu, a tym także w sposób uniemożliwiający lub zakłócający
korzystanie z sieci internetowej przez innych użytkowników.
11. W przypadku dokonania wskazanych powyżej naruszeń warunków Regulaminu oraz Umowy przez Abonenta, Operator wzywa na piśmie, drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków
porozumiewania się na odległość do niezwłocznego zaprzestania działań niezgodnych z warunkami Regulaminu oraz Umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni. W razie braku przywrócenie
przez Abonenta stanu zgodnego z Regulaminem oraz Umową, Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia Abonentowi Umowy zgodnie z § 6 pkt. 23 niniejszego Regulaminu.
h)
i)

§ 5 Opłaty
Abonent uiszcza opłaty za świadczone przez Operatora Usługi dostępu do sieci internetowej w wysokości określonej w zawartej z nim Umowie.
Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.
Opłaty abonamentowe za dostęp do sieci internetowej będą uiszczane przez Abonenta miesięcznie, z góry do 10 – go dnia każdego miesiąca, na podstawie faktur dostarczanych przez
Operatora, wpłatą na rachunek bankowy Operatora.
4. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
5. Numer rachunku bankowego Operatora jest wskazany na fakturze.
6. Od zaległych opłat nalicza się odsetki ustawowe.
7. W przypadku nieotrzymania faktury Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora, celem doręczenia mu duplikatu faktury lub innego dokumentu
równoważnego. Abonent jest obowiązany do uiszczenia opłat lub innych należności niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od doręczenia mu duplikatu faktury.
8. Wysokość opłaty abonamentowej w miesiącu podłączenia Abonenta do sieci internetowej pomniejszona zostanie o 1/30 wysokości abonamentu za każdy dzień braku dostępu do sieci
internetowej.
9. W przypadku nie dokonania płatności przez Abonenta Operator wzywa Abonenta do zapłaty zaległości w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania wezwania w formie elektronicznej w
postaci komunikatu na komputerze klienta z zagrożeniem, iż w razie braku zapłaty we wskazanym terminie, uprawniony będzie do zawieszenia świadczenia Usługi od początku następnego
okresu rozliczeniowego po upływie 14 dni od otrzymania komunikatu przez Abonenta.
10. W okresie zawieszenia świadczenia Usługi, z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 9 Regulaminu, Operator jest również uprawniony do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy z
zachowaniem okresu wypowiedzenia.
11. Wszystkie dodatkowe opłaty oraz usługi świadczone przez firmę PROTONET znajdują się w odrębnym „Cenniku usług dodatkowych świadczonych przez PROTONET” dostarczonym wraz
z Umową.
1.
2.
3.

§ 6 Umowa abonencka
1.

Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.protonet.pl. i jest uzależniona od
dostarczenia przez Abonenta wszystkich niezbędnych dokumentów do jej zawarcia.

W przypadku zawarcia Umowy z Abonentem na odległość- za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.protonet.pl lub poza lokalem Operatora, Operator przed
rozpoczęciem świadczenia usługi potwierdza fakt jej zawarcia na papierze lub za zgodą Abonenta drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie zawarcia umowy
z Abonentem obejmuje także swoim zakresem wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014, poz.
827).
3. Przy zawarciu Umowy Abonent zobowiązany jest:
a) okazać dowód tożsamości lub wyciąg z odpowiedniego rejestru ( ewidencji ) działalności gospodarczej,
b) podać nadany mu numer identyfikacji podatkowej NIP
c) okazać dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie instalowana Usługa
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5. Na żądanie Abonenta lub za jego zgodą Umowa zostaje zawarta na czas określony: 12 miesięcy lub 24 miesiące.
6. Przyłączenie Abonenta do sieci internetowej następuje w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy i jest uzależnione od istnienia w lokalizacji Abonenta szkieletu sieci Operatora. W
przypadku nieistnienia w lokalizacji Abonenta szkieletu sieci Operatora czas przyłączenia do sieci internetowej może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na doprowadzenie sygnału, nie
dłuższy niż trzy miesiące. Do czasu przyłączenia Abonenta do sieci internetowej, wysokość opłaty abonamentowej jest pomniejszana, w sposób wskazany § 5 ust. 8 Regulaminu o czas, w
którym Abonent nie korzystał z sieci internetowej Operatora. W przypadku niedotrzymania terminu podłączenia do sieci Operatora, Abonent ma prawo złożyć reklamację zgodnie z § 3
niniejszego Regulaminu.
7. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wykonania przyłączenia Abonenta do sieci internetowej przez Operatora. W przypadku Umowy
zawieranej na odległość lub poza lokalem Operatora, na wniosek Abonenta będącego konsumentem, przyłączenie do sieci i świadczenie Usługi może nastąpić przed upływem
czternastodniowego terminu do odstąpienia od Umowy.
8. Zawarcie Umowy z Abonentem uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych możliwości realizacji Usługi. Operator może uzależnić zawarcie Umowy od pozytywnej oceny
wiarygodności płatniczej Abonenta.
9. Operator ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:
a) braku możliwości technicznych świadczenia Usługi,
b) braku tytułu prawnego Abonenta do dysponowania lokalem,
c) niespełnienia warunków wynikających z przedstawienia wymaganych przy zawieraniu Umowy dokumentów,
d) gdy wcześniejsza umowa o świadczenie Usług została rozwiązana przez Operatora w związku z naruszeniem jej postanowień lub Regulaminu,
e) podania przez Abonenta błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.
10. Abonent zobowiązany jest informować Operatora o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie, pod rygorem uznania skierowanej korespondencji na ostatnio wskazany adres Abonenta
za skutecznie mu doręczoną. Powyższe nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów oraz niniejszego Regulaminu, który zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o zmianie danych na piśmie wraz z własnoręcznym podpisem w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany.
11. Poniesiona przez Abonenta opłata instalacyjna za podłączenie do sieci internetowej jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Nie dotyczy to jednak Abonenta będącego Konsumentem
korzystającego z prawa do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, jednakże z wyjątkiem Abonenta będącego Konsumentem, który wyraził zgodę na
przyłączenie do sieci i rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od Umowy.
12. W przypadku zawarcia umowy na czas określony Abonent jest zobowiązany do zawiadomienia Operatora w terminie miesiąca przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę o rezygnacji z
Usługi. W przypadku braku zawiadomienia umowa ulega automatycznemu przekształceniu w umowę na czas nieokreślony po upływie okresu obowiązywania Umowy na czas określony.
13. Umowa może zostać zmieniona w każdym czasie w drodze pisemnego porozumienia jej stron.
14. W przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony, Operatorowi przysługuje prawo do dokonania zmiany warunków Umowy, Regulaminu lub Cennika w wypadku gdy jest to
konieczne z uwagi na zmianę warunków rynkowych świadczenia usług, istotne interesy gospodarcze Operatora, decyzje organów regulacyjnych (w tym Prezesa UKE lub prezesa UOKIK),
zmianę przepisów prawa lub zmianę interpretacji przepisów w szczególności w zakresie zgodności z prawem postanowień umownych, zapisów Regulaminu lub Cennika.
141. W przypadku umów zawartych na czas określony, Operatorowi przysługuje prawo do zmiany warunków Umowy, Regulaminu lub Cennika wyłącznie w następujących przypadkach:
a) zmiana wysokości danin publicznych lub zmiana przepisów prawa związanych ze świadczoną usługą, w tym np. opłat za zajęcie pasa drogowego, wysokości należnych podatków lub innych
obciążeń fiskalnych, które powodują konieczność zwiększenia wysokości odpłatności za świadczone usługi;
b) obiektywny brak możliwości dalszego świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami Umowy lub Regulaminu, który wynika z przyczyn nie zawinionych przez Operatora,
c) nałożenie na Operatora nowych obowiązków zwiększające koszt świadczonej usługi.
15. Na zasadach określonych w Regulaminie Operator zobowiązuje się zawiadomić pisemnie lub elektronicznie Abonentów o wszelkich zmianach dotychczasowych warunków Umowy,
Regulaminu lub Cennika w terminie co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie, z pouczeniem, iż do dnia wejścia zmian w życie Abonent ma prawo złożyć pisemne
oświadczenie o ich nieprzyjęciu. W przypadku braku pisemnego oświadczenia Abonenta przyjmuje się, że zaakceptował on zmianę Umowy lub Regulaminu.
2.

151 W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o nieprzyjęciu nowych warunków Umowy, Regulaminu lub Cennika w trybie, o którym mowa w pkt. 15, Umowa ulega rozwiązaniu ze
skutkiem na koniec miesiąca od otrzymania oświadczenia Abonenta a Abonent nie jest uprawniony do zwrotu ulg udzielonych mu w związku z zawarciem Umowy. Abonent zobowiązany
będzie jednak do zwrotu udzielonych ulg w przypadku gdy zmiany Umowy lub Regulaminu wynikają ze zmiany przepisów prawa, mają na celu usunięcie klauzuli niedozwolonej, lub wynika z
decyzji Prezesa UKE.
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Zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.protonet.pl.
Abonent może zgłosić zamówienie na dodatkowe pakiety taryfowe lub dodatkowe opcje Usługi pisemnie na adres Operatora, drogą elektroniczną lub na wskazany na stronie internetowej
Operatora (www.protonet.pl) numer telefonu lub faksu. Zgłoszenie powinno być podpisane i wskazywać oznaczenie Abonenta, miejsce jego zamieszkania lub siedzibę, datę i oznaczenie
umowy zawartej z Operatorem, w sposób umożliwiający jego identyfikację. Operator potwierdza Abonentowi otrzymanie zamówienia. W przypadku zgłoszenia zamówienia w drodze
bezpośredniej rozmowy telefonicznej Operator utrwala jej przebieg, o czym informuje Abonenta przed jej rozpoczęciem.
W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków umowy w sposób określony w § 6 pkt. 17 Regulaminu, Operator utrwala złożone oświadczenie Abonenta i
przechowuje je do końca trwania umowy na zmienionych warunkach. Operator na żądanie Abonenta umożliwia mu zapoznanie się z treścią tego oświadczenia w powyższym okresie.
Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy, zakres żądanej zmiany i termin wprowadzenia jej w życie za pośrednictwem drogi elektronicznej
na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku braku możliwości potwierdzenia za pomocą
środków porozumiewania się na odległość, o których mowa powyżej, lub na żądanie Abonenta, Operator usług dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej.
Operator dostarcza Abonentowi potwierdzenie dokonanych zmian w terminie ustalonym z Abonentem, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmian przez
Abonenta. W przypadku zgłoszenia zmian przez Abonenta telefonicznie, dla skuteczności ich dokonania wymagane jest wysłanie przez Abonenta w sposób pisemny lub drogą elektroniczną
na adres e- mail Operatora potwierdzenia o otrzymaniu oświadczenia Operatora o telefonicznie zmienionych warunkach umowy, o którym mowa w § 6 pkt. 19 Regulaminu.
Abonentowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej w powyższy sposób zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie w formie
pisemnej lub elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Operatora potwierdzenia, o którym mowa powyżej. Do zachowania 14dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Operatora. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Operator
potwierdza fakt otrzymania przedmiotowego oświadczenia na wskazany przez Abonenta będącego Konsumentem adres e- mail, a w przypadku jego braku w formie pisemnej na adres
Abonenta.
Aktualny cennik świadczonych przez Operatora Usług oraz Regulamin świadczenia usług jest zamieszczony na stronie www.protonet.pl, a także są przekazywane przez Operatora przed
zawarciem Umowy oraz później na każde żądanie Abonenta. Na wniosek Abonenta dokumenty te wraz z wzorem Umowy są przekazywane przez Operatora w formacie PDF (lub innym
pozwalającym na odtworzenie wzorców i informacji w niezmienionej postaci) na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej.
Strony ustalają, iż każdej przysługiwać będzie prawo do złożenia, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego (z ostatnim dniem
miesiąca), oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
Warunkiem rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Abonent w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy lub upływu okresu jej obowiązywania zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi zastosowanych u Abonenta urządzeń końcowych, w
tym w szczególności dzierżawionego routera ONT lub anteny odbiorczej, w stanie nie gorszym, niż wynikający z ich normalnej eksploatacji. Na wyraźne żądanie Abonenta Operator dokona
bezpłatnego demontażu okablowania przeznaczonego do świadczenia usługi.
Powyższe postanowienia nie wpływają na prawo Abonenta, będącego Konsumentem do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem Operatora lub na odległość w trybie Ustawy z dnia 30
maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.
Jeżeli umowa została zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość, w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Abonentowi
będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które może
nastąpić także poprzez udostępniony przez Operatora formularz.
W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w § 6 pkt. 25 drogą elektroniczną, Operator potwierdza fakt otrzymania przedmiotowego oświadczenia na
wskazany przez Abonenta będącego Konsumentem adres e- mail, a w przypadku jego braku w formie pisemnej na adres Abonenta.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia przez Abonenta, Operator obowiązany jest do zwrotu wszelkich otrzymanych od Abonenta płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Jednakże jest on uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem dokonanych płatności, w przypadku kiedy Abonent zobowiązany
jest do zwrotu udostępnionego mu przez Operatora sprzętu czy urządzenia.
Zwrot płatności nastąpi przy wykorzystaniu tych samych metod płatności jakie zostały użyte przez Abonenta, chyba że Abonent złoży wniosek o dokonanie płatności w inny sposób, o ile nie
będzie to wiązało się dla Abonenta z dodatkowymi kosztami.
W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług, wykonania instalacji bądź aktywacji usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Abonent obowiązany jest do zapłaty za wykonane
usługi do chwili odstąpienia od Umowy, w tym opłaty za instalację wskazanej w cenniku. Wysokość opłaty jest ustalana proporcjonalnie do czasu świadczenia usługi.

Spory z Konsumentem wynikłe z tytułu wykonania Umowy mogą być rozstrzygnięte polubownie w drodze mediacji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Operator oświadcza, że jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych, które za zgodą Abonentów przetwarza wyłącznie w celu umożliwienia
świadczenia Usługi. Administrator danych ( Operator ) zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych Abonentów, którymi administruje, właściwym organom lub osobom
trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe abonentów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
konieczne dla świadczenia Usługi. Każdy Abonent ma prawo do udostępnienia mu treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia, zgłaszając stosowne żądanie w tym zakresie.
Operator zobowiązuje się przekazywać Abonentom wszelkie informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługa w drodze elektronicznego zawiadomienia Abonenta lub na stronie
internetowej Operatora.
34. Administrator danych ( Operator ) wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony www.protonet.pl. Użytkownik może w każdej chwili
usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie ich za pomocą opcji dostępnych na stronie internetowej.
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