
NEXERA Sp. z o.o. 

Wniosek o wydanie:     z dnia ………………………………… 

 
 Warunków Technicznych na przełożenie lub zabezpieczenie sieci Nexera; 

 Uzgodnienie projektowanej sieci, dróg, budynków oraz budowli 

 Uzgodnienia dokumentacji projektowej do wydanych WT 

 Warunków Technicznych na nawiązanie do sieci Nexera 

 Wywiad branżowy 

 Prolongata – przedłużenie terminu ważności uzgodnienia 
 

*zaznaczyć właściwe  

 
Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko / 
Nazwa Firmy 

 

Telefon kontaktowy, 
mail 

 

 

 

 
Wniosek – informacje ogólne 

Rodzaj inwestycji (remont, nowa budowa, rodzaj sieci – 
urządzenia, sposób prowadzenia robót) 

 

Lokalizacja inwestycji (numer działki, obręb, gmina, 
powiat, województwo, oznaczenie drogi wraz z 
kilometrażem) 

 

Nazwa Inwestora – nazwa podmiotu na jaki ma zostać 
wystawione uzgodnienie 

 

Nazwa podmiotu występującego z wnioskiem – 
pełnomocnik Inwestora 

 

Adres korespondencyjny do ew. kontaktu (dane 
teleadresowe, adres e-mail) 

 

Sposób odbioru dokumentacji (standardem jest opinia 
elektroniczna, jeśli wymagana tradycyjna metoda 
należy to opisać i wskazać adres wysyłki) 

 

Dodatkowy komentarz  

 
  



 
Wymagana zawartość dokumentacji technicznej: 

• Opis inwestycji oraz jej sposób realizacji 

• Ingerencja i sposób oddziaływania inwestycji na infrastrukturę znajdującą się na terenie prowadzonych prac 

• Mapa orientacyjna z lokalizacją inwestycji w skali 1:10 000 lub 1:20 000 

• Mapa do celów projektowych z Ośrodka Geodezyjnego właściwego dla terenu, na którym prowadzone będą 
prace 

• Załączniki dodatkowe (przekroje poprzeczne, podłużne z naniesionymi mediami mogącymi być w kolizji z 
prowadzonymi pracami – dodatkowo należy podać rzędne terenu dla tych mediów, głębokość prowadzonych 
prac oraz odległość między istniejącymi mediami i projektowaną inwestycją) 

Wysokość opłaty jest naliczana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Partnera Współpracującego  

realizującego w imieniu Nexera  proces uzgodnień i warunków technicznych. Cennik jest dostępny  TUTAJ <link> 

Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń i wymagań wynikających z otrzymanych warunków technicznych 

czy uzgodnień. W przypadku nie wywiązywania się z nałożonych obowiązków (w tym opłaty zgodnej z cennikiem) 

Nexera Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowalnego oraz wstrzyma 

wykonywanie wszelkich prac na swoich obiektach. 

Inwestor i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązani są do powiadamiania Przedstawiciela Nexera 

lub Partnera Współpracującego o każdorazowym rozpoczęciu prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej Nexery. 

Prace wykonywane muszą być pod nadzorem kierownika robót, wszelkie odstępstwa od zatwierdzonej przez Nexera  

lub Partnera Współpracującego dokumentacji i harmonogramów muszą być uzgodnione z upoważnionymi 

przedstawicielami Nexera lub Partnerem Współpracującym. 

Inwestor i osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązane są o zauważonych przez siebie zagrożeniach dla 

infrastruktury Nexera bezzwłocznie powiadomić przedstawiciela Nexery lub Partnera Współpracującego. 

Za utrzymanie porządku, przestrzegania przepisów prawa odpowiada Inwestor i osoby działające w jego imieniu i na 

jego rzecz. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania moich danych osobowych przez Nexera 

Sp. z o.o. stanowiące złącznik do niniejszego wniosku. 

 

Wnioskodawca / osoba uprawniona 

 

……………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

Wymagane załączniki: 

1) 2 egzemplarze Projektu Zagospodarowania Terenu 

2) Pełnomocnictwo Inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych lub/i uzyskania uzgodnienia / Warunków 

Technicznych 

 



Załącznik: 

b. oświadczenie o RODO 

Część informacyjna – nie drukować, nie dołączać do wniosku 

 

Obowiązek informacyjny IRIS i NOKIA dla wnioskodawców wskazanych we wniosku oraz reprezentantów lub 

osób uprawnionych do załatwienia sprawy 

 

Twój Administrator danych osobowych 

Samodzielnymi Administratorami Twoich danych osobowych w związku z przyjęciem i obsługą tego wniosku są: 

a) IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 85/87,  
90-057 Łódź oraz  

b) Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 
02-685 Warszawa.  

RODO 

Na potrzeby niniejszej klauzuli termin „RODO” odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Podane dane są przetwarzane w następujących celach: 

1. w celu wykonania zlecenia, a w szczególności rozpatrzenie i realizacja wniosku o wydanie warunków 
technicznych i uzgodnień Nexera (na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO), 

2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze takich jak wystawienie faktury 
(rozliczeń) i archiwizacji danych lub dokumentów (na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO), 

3. do celów wynikających z uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalanie, obrona i dochodzenie 
ewentualnych roszczeń związanych z wnioskiem (na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO). 

Przekazywanie danych innym podmiotom 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe mogą być przekazywane 
następującym kategoriom podmiotów: 

1. firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,  
2. operatorzy telekomunikacyjni,  
3. kancelarie prawne,  
4. urzędy skarbowe,  
5. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, 

organy regulacyjne i nadzorcze),  

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do tzw. państw trzecich 
(tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli 



jednak pojawi się taka potrzeba, Administrator będzie mógł to zrobić pod warunkiem dochowania wymogów 
określonych przez odpowiednie przepisy prawne a także zgodnie z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi 
obowiązującymi w grupie NOKIA. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Inspektorem Danych Osobowych (IOD) jest Przemysław Olszewski. IOD w szczególności: 

1. monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych 
administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych, 

2. współpracuje z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
3. pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego. 

 Z IOD możesz się skontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych IRIS 
Telecommunication Poland  Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź lub elektronicznie na 
adres mailowy: dane.osobowe@iris-telecommunication.pl 

Twoje prawa 

Twoje prawa dotyczące ochrony Twoich danych osobowych uregulowane są w RODO. RODO daje Ci prawo do:  

1. sprostowania (poprawienia) Twoich danych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane, które są błędne, np. 
nieaktualne, to masz prawo o tym nas poinformować, a my poprawimy lub zaktualizujemy te dane;  

2. dostępu do swoich danych – tzn. do bycia poinformowanym przez nas, jakie Twoje dane osobowe 
przetwarzamy;  

3. „bycia zapomnianym” - tzn. do usunięcia danych w przypadku, kiedy przetwarzanie Twoich danych przez 
nas nie będzie już niezbędne. Nie zawsze to prawo możesz zrealizować, w szczególności w sytuacji, gdy 
Ciebie i Administratora danych osobowych łączy umowa, gdy potrzebujemy Twoich danych do 
dochodzenia roszczeń albo musimy przetwarzać Twoje dane ze względu na obowiązujące prawo;  

4. ograniczenia przetwarzania danych – możesz zawnioskować do nas o ograniczenie przetwarzania 
Twoich danych osobowych, szczególnie wtedy kiedy nie jesteś pewien, czy przetwarzamy Twoje dane 
prawidłowo. W takim przypadku oznaczymy Twoje dane jako przeznaczone wyłącznie do 
przechowywania i zbadamy legalność przetwarzania;  

5. przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które przetwarzamy lub wskazania 
innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;  

6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub 
podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;  

7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – w 
przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać, w tym profilować, Twoje dane w 
celach marketingowych, o ile w takich celach były one przetwarzane;  

8. wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą 
wyraziłeś. Od wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będziemy już 
przetwarzać danych, które dotychczas przetwarzane były na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 
Przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne. 

Realizacja przez Administratora danych osobowych tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania 
osoby występującej z żądaniem, w celu uzyskania pewności, że zostało ono złożone przez osobę do tego 
uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów 
prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej oraz 
celu przetwarzania danych. 

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe? 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. W przypadku 
gdy celem przetwarzania jest wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych 



osobowych, okres przetwarzania wynika z przepisów prawa (nakazujących przechowywanie danych przez 
określony czas), w pozostałych przypadkach zaś jest niezbędny do wykonania Umowy lub realizacji prawnie 
usprawiedliwionych interesów Administratora. Wobec tego dane związane z wykonywaniem umowy będą 
przetwarzane przez cały okres jej obowiązywania, a dane związane z dochodzeniem roszczeń – przez okres do 
czasu ich przedawnienia zgodnie z przepisami prawa. Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe 
Udostępniającego mogą być przechowywane:  

1. podane we wniosku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpoznania wniosku, zaś 
podane we wniosku dane, zawarte w wydanym na jego podstawie uzgodnieniu będą przetwarzane przez 
cały okres użytkowania sieci, której dotyczy wniosek  

2. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń – do 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego (chyba, że 
przepisy prawa przewidują inny okres przedawnienia danych roszczeń). 

Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych narusza 
RODO, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Profilowanie i automatyczna analiza danych 

Administrator danych osobowych nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania oraz nie podejmuje 

decyzji na podstawie automatycznej analizy danych osobowych. 


