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1. Dane rejestracyjne 

Dane otrzymane w momencie rejestracji, jak nazwa użytkownika, hasło, e-mail, data 

urodzenia, płeć, kod pocztowy i kraj będą gromadzone. Ponadto możemy gromadzić 

informacje dobrowolnie dodane do profilu przez Użytkownika, jak numer telefonu 

komórkowego oraz nazwę operatora usług telefonii komórkowej. 

2. Przechowywanie informacji 

Fon Wireless Ltd jest administratorem otrzymanych danych, przestrzega praw o ochronie 

danych osobowych, zobowiązując się do całkowitej poufności z nich wynikającej. Ponadto 

Fon stosuje się do brytyjskich rozporządzeń o Ochronie Danych z 1998, do rozporządzeń 

uzupełniających oraz innych mających zastosowanie. 

Wszelkie otrzymane dane osobowe będą przechowywane w pliku zwanym Plik klienta. 

Firma zarejestrowana przed Urzędem Komisariatu Rejestracji z numerem Z9433580 

zgodnie z prawem angielskim, której siedziba znajduje się pod adresem 25 Farringdon 

Street, EC4A 4AB, London, wcześniej zarejestrowana w Rejestrze Firm Anglii i Walii pod 

numerem 5661131 będzie posiadała wyłączną odpowiedzialność do tego pliku. Otrzymane 

dane są adekwatne, odpowiednie i nie przekraczają zakresu, zamiaru i celu usług 

oferowanych przez Fon. 

3. Jak Fon wykorzystuje zebrane informacje 

Celem pliku Fon jest lepsza obsługa użytkowników, jak również utrzymanie z nimi kontaktu. 

Fon może użyć danych do wysyłania informacji handlowych, jak również do innych celów, 

jeśli stwierdzi, że będą one w interesie użytkowników, zgodnie z tym, co wyjaśniono 

powyżej. 

Fon może wykorzystać zgromadzone informacje, w tym dane osobowe do następujących 

celów: 



 a)Świadczenia, Spersonalizowania Lub Poprawy Usług Fon, Zapewnienia 

Technicznego Wsparcia Usług I Produktów Fon, A Także Usług Dostępnych Przez 

Fon, Rozwój Nowych Produktów I Usług Oraz Analizy Korzystania Z Usług Fon, 

 b)Użytkownik Zgadza Się Na Udostępnianie Danych Osobowych: Między 

Innym Spółkami Grupy Fon Oraz Podmiotami Zależnymi I Powiązanymi. 

 c)Partnerami Fon Na Obszarze, Gdzie Zapewniony Jest Dostęp Do 

Internetu Za Pośrednictwem Fon, Nawet Jeśli Użytkownik Nie Jest Jego 

Klientem; Lista Partnerów Fon Opublikowana Zostanie Na Stronie Fon. 

 d)Jako Odpowiedź Na Procesy Prawne (Np.: Na Wniosek Sądu Lub Innego 

Organu), Działając W Dobrej Wierze; Aby Stosować Się Do Obowiązujących 

Przepisów; Aby Chronić Bezpieczeństwo Jakiejkolwiek Osoby, Zwalczania 

Oszustw, Lub Kwestii Technicznych. 

Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 

4. Dane dotyczące płatności 

W momencie zakupu przejściówki Fon lub innego produktu przez Fon, informacje o twojej 

karcie kredytowej, SMS albo PayPal lub jakiekolwiek informacje finansowe potrzebne do 

wykonania płatności będą zbierane i gromadzone przez podmioty zewnętrzne, Fon 

zatrzyma pewne ograniczone informacje, jak kod pocztowy albo szczegóły transakcji 

związanej z usługą Fon. Podmioty zewnętrze dostarczają Fon ograniczonej informacji na 

temat płatnika, typu karty, daty ważności i ostatnich 4 cyfr. Korzystanie z danych naszego 

dostarczyciela usług fakturowania jest przedmiotem jego polityki prywatności. 

5. Publikacja danych o lokalizacji Fon Spotów 

W czasie trwania Umowy, Fon opublikuje informacje na temat lokalizacji i danych 

adresowych Fon Spotów. To niezbędne, aby inni członkowie Fon mieli dostęp do sieci Fon. 

Użytkownik zgadza się na udostępnienie adresu swojego hotspotu, aby inni Fonerzy mogli 

go znaleźć. Użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem biura obsługi klienta w 

razie potrzeby edycji danych adresowych – jak np.: usunięcie numeru mieszkania lub 

podanie zakresu numerów ulicy (8-14) w miejsce konkretnego numeru, aby rozproszyć 

dane szczegółowe. 

Rozproszone dane adresowe będą widoczne w postaci mapy Fon wraz z listą pobliskich 

punktów dostępu. Fon nie będzie publicznie wiązać imienia Użytkownika, adresu i punktu 

dostępu; ani imię ani adres nie zostaną udostępnionie podmiotom zewnętrznym Fon nie 



może zapewnić, że podmioty zewnętrzne nie odkryją dokładnego adresu Użytkownika 

metodą dedukcji. 

6. Dostęp oraz Bezpieczeństwo Fon Spotów na 
świecie 

Uznając globalny charakter Internetu, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszelkich 

lokalnych przepisów dot. postępowania w sieci oraz dopuszczalności treści. Fon Spoty w 

różnych krajach podlegają różnym lokalnym przepisom, Fon będzie zmuszony do 

gromadzenia danych, aby działać zgodnie z nimi. 

W szczególności, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszelkich obowiązujących 

przepisów dot. transmisji danych technicznych w kraju pochodzenia, zamieszkania lub 

jakimkolwiek innym, w którym znajdzie się podczas korzystania z usługi. Kraje te oraz 

obowiązujące w nich przepisy nie mogą zapewnić odpowiedniego poziomu ochrony. 

Dostęp, dane oraz informacje dotyczące dostępu przez każdy Fon Spot są regulowane 

przez prawo kraju, w którym się znajduje. 

Fon podjął wszelkie możliwe środki techniczne, aby utrzymać wymagany poziom 

bezpieczeństwa, w zależności od rodzaju przetworzonych danych osobowych oraz 

okoliczności ich przetwarzania w celu uniknięcia (w miarę możliwości, używając 

najnowszych technologii) ich zmiany, straty, przetwarzania oraz nieautoryzowanego 

dostępu. 

7. Dostęp do stron internetowych Podmiotów 
Zewnętrznych 

Nasza Polityka Prywatności nie jest stosowana przez inne firmy ani strony internetowe 

innych firm, nawet jeśli dostęp do nich realizowany jest przez Fon Spota. 

Jeśli Użytkownik ujawni swoje dane osobowe innym firmom, informacje te będą traktowane 

zgodnie z ich polityką prywatności. 

Użytkownik rozumie, że korzystając z usług Fon korzysta z nichna własne ryzyko , Fon 

nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innej osoby za 

treści, usługi i produkty mogące być obraźliwe, nieprzyzwoite, budzące zastrzeżenia, 

identyfikowane lub nie jako wulgaryzmy, oraz że wyniki każdego wyszukiwania lub 

wpisania określonego adresu URL mogą automatycznie i w sposób niezamierzony 

wygenerować linki, lub odnośniki do tych budzących zastrzeżenia materiałów. 



Użytkownik zgadza się i potwierdza, że Fon nie jest odpowiedzialny za badanie, ocenę 

treści, dokładności, kompletności, aktualności, ważności, przestrzegania praw autorskich, 

legalności, przyzwoitości, jakości Materiałów, stron internetowym lub jakiegokolwiek innego 

elementu podmiotów zewnętrznych. 

Dodatkowo usługi oraz materiały podmiotów zewnętrznych, które mogą być widoczne lub 

związane z Oprogramowaniem nie są dostępne we wszystkich językach wszystkich krajów. 

Fon nie daje gwarancji, że te usługi oraz materiały będą odpowiednie i dostępne w każdym 

miejscu. 

Użytkownik sam wybrał dostęp do tych usług lub materiałów, zrobił to z własnej inicjatywy i 

jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w tym, lecz nie ograniczając się do 

przepisów lokalnych. 

Fon, jego licencjonodawcy czy partnerzy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, 

usunięcia lub uniemożliwienia dostępu w dowolnym czasie bez uprzedzenia. 

Fon w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za usunięcie lub uniemożliwienie tych 

usług. 

Klauzula jest ważna po wygaśnięciu tej Umowy. 

8. Prawa Użytkownika do ochrony danych 

Użytkownik może korzystać z prawa dostępu, zmiany, usunięcia danych, których nam 

dostarczył. Aby powiadomić Fon o tym, należy wysłać pisemny wniosek na e-mail: 

privacy@Fon.com. Należy wyraźne określić prawa, z jakiego chce się skorzystać. 

Celem Fon jest szanowanie prywatności na miarę swoich możliwości. Propozycje 

poprawienia polityki prywatności należy kierować na adres privacy@Fon.com 

 


