
Warszawa, 9 listopada 2018 r.  

Szanowni Państwo, Abonenci usług telekomunikacyjnych Multimedia Polska Biznes S.A. 

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo 

telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2018.1954), dalej: PT, zmianie ulegają postanowienia 

Regulaminów usług telekomunikacyjnych obowiązujących w Multimedia Polska Biznes S.A.  

Poniżej prezentujemy wykaz proponowanych zmian. 

Proponowane zmiany będą obowiązywać od 12 grudnia 2018 r. W przypadku braku ich 

akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umów Abonenckich z Multimedia 

Polska Biznes S.A. z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian, 

przy czym wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Należy pamiętać, że 

proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w 

razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie 

o zwrot  przyznanej Abonentowi ulgi.  

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub pod 

dedykowanym dla biznesu numerem infolinii Multimedia 244 244 222.  

Wykaz proponowanych zmian: 

Regulamin świadczenia Usługi Multimedia Internet:    

 1/ W § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 

Konsument w rozumieniu odrębnych przepisów prawa może zawrzeć Umowę Abonencką w formie 

dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o zawarciu Umowy 

Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 

Operator informuje konsumenta o przysługującym mu prawie wyboru formy zawarcia Umowy Abonenckiej przed 

jej zawarciem. W razie wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym 

nośniku treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta 

o związaniu się tymi warunkami.  

2/ § 4 ust. 3 otrzymuje następującą treść: 

Wskutek zawarcia Umowy Abonenckiej Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, 

Umową Abonencką i Cennikiem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy Abonenckiej i Regulaminu, 

w tym do terminowego uiszczania opłat określonych w Cenniku. Regulamin i Cennik doręczane są nieodpłatnie 

Abonentowi najpóźniej wraz z Umową Abonencką, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie w jakiej 

została zawarta Umowa Abonencka, a także na każde jego żądanie, w formie pisemnej na wskazany adres 

korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą 

podobnego środka porozumiewania się na odległość. Cennik i Regulamin są ponadto dostępne w siedzibie 

Operatora oraz odpowiednio we właściwym Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej Operatora 

multimedia.pl 

3/ § 4 ust. 5 otrzymuje następującą treść: 

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Abonenckiej Operator utrwala, przechowuje i przetwarza. W 

przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej z osobą fizyczną, Operator gromadzi i przetwarza dane Abonenta 

zawarte w Umowie Abonenckiej zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L.119,str.1),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 



osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954), 

dalej Prawo telekomunikacyjne. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 

4/ §6 1 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

W przypadku, gdy Umowa Abonencka została zawarta przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa 
Operatora lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 
wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 8 i 10 poniżej, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Abonenckiej, 
składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Abonenckiej. Oświadczenie to można złożyć na 
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu w formie dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci 
nagrania rozmowy.  
 
5/ W § 7 ust. 1 po słowach „Umowa Abonencka” dodaje się „w formie pisemnej”. 
 
6/ W § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 
 

W przypadku Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej, Operator potwierdza w zakresie 

wymaganym przepisami Prawa telekomunikacyjnego zgodność danych podanych przez Abonenta przy jej 

zawieraniu z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość Abonenta będącego osobą fizyczną, a 

w pozostałych przypadkach z danymi zawartymi we właściwym rejestrze.    

7/ § 9 ust 3 otrzymuje następującą treść: 

 
Zmiana warunków Umowy Abonenckiej, tj. zakresu świadczonej Usługi, w tym zmiana Pakietu/Planu Taryfowego 
lub zamówienie Usług Dodatkowych, zmiana okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka, długości okresu 
wypowiedzenia, sposobu składania zamówień na Pakiety lub Usługi Dodatkowe, przystąpienie do Promocji 
organizowanych przez Operatora wymaga zawarcia Aneksu w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej przy 
pomocy środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty 
elektronicznej lub z wykorzystaniem konta Abonenta prowadzonego w elektronicznym BOK Operatora. W razie 
wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku treść 
zaproponowanych i uzgodnionych warunków Aneksu do Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta o 
związaniu się tymi warunkami. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim potwierdzeniu tożsamości 
lub statusu prawnego Abonenta, w tym dla zlecenia złożonego przy pomocy środków porozumiewania się na 
odległość - z zastosowaniem danych zawartych w Umowie Abonenckiej. Abonentowi działającemu w charakterze 
konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu do Umowy 
Abonenckiej zawartego na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, w terminie 14 dni od jego 
zawarcia. W pozostałym zakresie, do prawa konsumenta odstąpienia od Aneksu do Umowy Abonenckiej 
stosowane będą odpowiednio postanowienia § 61 powyżej. 
 
8/ W § 9 skreśla się ust. 4 o treści: 

Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej dokonanej 

przy pomocy środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakres i termin wprowadzenia zmian, w terminie 

ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Potwierdzenie 

powinno zawierać treść zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie Abonentowi 

zapoznanie się z nią – odesłanie do miejsca na stronie internetowej Operatora, gdzie Abonent może się z nią 

zapoznać, a ponadto informację o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy 

Abonenckiej oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. Potwierdzenie to Operator dostarcza drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 

środka porozumiewania się na odległość. Na żądanie Abonenta lub w przypadku braku możliwości dostarczenia 

potwierdzenia w sposób opisany powyżej, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. Abonentowi 

przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, bez podania przyczyn, 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, w terminie 10 dni, a w przypadku konsumenta w 

terminie 14 dni, od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

przed jego upływem. Abonentowi, z wyłączeniem konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej 

zmiany warunków Umowy Abonenckiej jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usługi zgodnie 



ze zmienionymi warunkami Umowy Abonenckiej. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia 

oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, termin, 

w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej wynosi 3 miesiące i liczy 

się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej. Jeżeli jednak po rozpoczęciu biegu 

tego terminu Abonent otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni, a w przypadku konsumenta do 14 

dni, od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 

9/ § 10 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej bądź 
dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 
Z formy dokumentowej oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej ma prawo skorzystać wyłącznie 
Abonent działający w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. Rozpoczęcie biegu 
terminu następuje z dniem wpływu oświadczenia. W okresie wypowiedzenia pobierana jest opłata za Abonament 
oraz opłaty za usługi stałe, co do których Abonent nie złożył rezygnacji. 
 

10/ § 10 ust. 4 otrzymuje następującą treść: 

Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, 
gdy przerwa w świadczeniu Usługi z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała nieprzerwanie co najmniej 21 
dni. Postanowienia ust. 1 powyżej w zakresie formy oświadczenia woli Abonenta o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej stosowane będą odpowiednio.   
 

11/ W § 12 ust. 2 usuwa się następującą treść: 

Z zastrzeżeniem ust. 21 i 31 Operator doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść 

każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w 

życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 

zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na żądanie Abonenta, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 

zmiany w Cenniku drogą elektroniczną, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za 

pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.  

12/ § 12 ust. 21 otrzymuje następującą treść: 

Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w 

jakiej została zawarta Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem 

tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 

wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki 

wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 

elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego 

podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w 

Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej 

w formie dokumentowej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany 

adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, Operator 

publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku 

braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 

życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez 

Operatora, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany przepisów prawa. 

13/ W § 12 po ust. 21  dodaje się ust. 22 o następującej treści: 

W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje 

obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Operator publikuje na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem 



co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu 

prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc 

przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonent 

ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przy czym termin 

na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.      

14/ W § 12 skreśla się ust.3  o następującej treści: 

Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. W razie 

skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi 

przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na 

skutek zmiany przepisów prawa. 

15/ W § 12 ust. 31  tekst: „podaje do publicznej wiadomości” zastępuje się słowami „publikuje na swojej stronie 

internetowej”.  

16/ § 20 otrzymuje następującą treść: 

1. Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta 
Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. 
Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 
zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z 
decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 
elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z 
takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 
zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, na adres wskazany przez 
Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej, 
Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w 
Regulaminie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej 
proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie, Operator publikuje na 
swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku 
akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 
życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej 
Abonentowi z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków Umowy Abonenckiej, w 
tym określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z decyzji Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), o której mowa jest w art. 63 ust. 2a Prawa 
telekomunikacyjnego. 

2. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej 
usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Operator podaje do publicznej 
wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w 
życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonentowi przysługuje 
prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na 
realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.       

3. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, 
wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, 
Operator publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zmianie warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści 
zmiany lub warunków Umowy Abonenckiej uwzględniających tę zmianę, o prawie wypowiedzenia Umowy 
Abonenckiej przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian oraz o konieczności zwrotu przyznanej 
ulgi w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Operator 
może podać do publicznej wiadomości informacje o ww. zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed 
wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z 
wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki. 

 
17/ po § 20 dodaje się § 201 o następującej treści: 

§ 201 Zmiana danych Operatora  



Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie Abonenckiej nazwy (firmy), siedziby, 

danych adresowych, organu który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru pod którym został 

zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora, na 

trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, chyba  że Abonent 

złożył żądanie otrzymywania takich informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka 

porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy 

Abonenckiej.  

Regulamin świadczenia Internet Mobilny:    

 1/ W § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 

Konsument w rozumieniu odrębnych przepisów prawa może zawrzeć Umowę Abonencką w formie 

dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o zawarciu Umowy 

Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 

Operator informuje konsumenta o przysługującym mu prawie wyboru formy zawarcia Umowy Abonenckiej przed 

jej zawarciem. W razie wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym 

nośniku treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta 

o związaniu się tymi warunkami.  

2/ § 4 ust. 3 otrzymuje następującą treść: 

Wskutek zawarcia Umowy Abonenckiej Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, 

Umową Abonencką i Cennikiem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy Abonenckiej i Regulaminu, 

w tym do terminowego uiszczania opłat określonych w Cenniku. Regulamin i Cennik doręczane są nieodpłatnie 

Abonentowi najpóźniej wraz z Umową Abonencką, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie w jakiej 

została zawarta Umowa Abonencka, a także na każde jego żądanie, w formie pisemnej na wskazany adres 

korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą 

podobnego środka porozumiewania się na odległość. Cennik i Regulamin są ponadto dostępne w siedzibie 

Operatora oraz odpowiednio we właściwym Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej Operatora 

multimedia.pl 

3/ § 4 ust. 5 otrzymuje następującą treść: 

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Abonenckiej Operator utrwala, przechowuje i przetwarza. W 
przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej z osobą fizyczną, Operator gromadzi i przetwarza dane Abonenta 
zawarte w Umowie Abonenckiej zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L.119,str.1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018.1000) oraz ustawą z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.Dz.U.2018.1954), dalej Prawo 
telekomunikacyjne, w tym dla celów realizacji Umowy Abonenckiej, a ponadto dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów, w szczególności marketingu usług własnych, a także dochodzenia przez Operatora 
ewentualnych roszczeń z tytułu świadczonych przez niego usług. Abonent ma prawo kontroli przetwarzania 
danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania 
ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. 
 
4/ §7 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

W przypadku, gdy Umowa Abonencka została zawarta przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa 
Operatora lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 
wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 8 i 10 poniżej, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Abonenckiej, 
składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Abonenckiej. Oświadczenie to można złożyć na 
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu w formie dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci 
nagrania rozmowy.  
 



5/ W § 8 ust. 1 po słowach „Umowa Abonencka” dodaje się „w formie pisemnej”. 
 
6/ W § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującej treści: 
 

W przypadku Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej, Operator potwierdza w zakresie 

wymaganym przepisami Prawa telekomunikacyjnego zgodność danych podanych przez Abonenta przy jej 

zawieraniu z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość Abonenta będącego osobą fizyczną, a 

w pozostałych przypadkach z danymi zawartymi we właściwym rejestrze.    

7/ § 10 ust 3 otrzymuje następującą treść: 

 
Zmiana warunków Umowy Abonenckiej, tj. zakresu świadczonej Usługi, w tym zmiana Pakietu/Planu Taryfowego 
lub zamówienie Usług Dodatkowych, zmiana okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka, długości okresu 
wypowiedzenia, sposobu składania zamówień na Pakiety lub Usługi Dodatkowe, przystąpienie do Promocji 
organizowanych przez Operatora wymaga zawarcia Aneksu w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej przy 
pomocy środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty 
elektronicznej lub z wykorzystaniem konta Abonenta prowadzonego w elektronicznym BOK Operatora. W razie 
wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku treść 
zaproponowanych i uzgodnionych warunków Aneksu do Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta o 
związaniu się tymi warunkami. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim potwierdzeniu tożsamości 
lub statusu prawnego Abonenta, w tym dla zlecenia złożonego przy pomocy środków porozumiewania się na 
odległość - z zastosowaniem danych zawartych w Umowie Abonenckiej. Abonentowi działającemu w charakterze 
konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu do Umowy 
Abonenckiej zawartego na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, w terminie 14 dni od jego 
zawarcia. W pozostałym zakresie, do prawa konsumenta odstąpienia od Aneksu do Umowy Abonenckiej 
stosowane będą odpowiednio postanowienia § 7 powyżej. 
 
8/ W § 10 skreśla się ust. 4 o treści: 

Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej dokonanej 

przy pomocy środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakres i termin wprowadzenia zmian, w terminie 

ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Potwierdzenie 

powinno zawierać treść zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie Abonentowi 

zapoznanie się z nią – odesłanie do miejsca na stronie internetowej Operatora, gdzie Abonent może się z nią 

zapoznać, a ponadto informację o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy 

Abonenckiej oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. Potwierdzenie to Operator dostarcza drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 

środka porozumiewania się na odległość. Na żądanie Abonenta lub w przypadku braku możliwości dostarczenia 

potwierdzenia w sposób opisany powyżej, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. Abonentowi 

przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, bez podania przyczyn, 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, w terminie 10 dni, a w przypadku konsumenta w 

terminie 14 dni, od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

przed jego upływem. Abonentowi, z wyłączeniem konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej 

zmiany warunków Umowy Abonenckiej jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usługi zgodnie 

ze zmienionymi warunkami Umowy Abonenckiej. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia 

oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, termin, 

w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej wynosi 3 miesiące i liczy 

się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej. Jeżeli jednak po rozpoczęciu biegu 

tego terminu Abonent otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni, a w przypadku konsumenta do 14 

dni, od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 

9/ § 11 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej bądź 
dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 
Z formy dokumentowej oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej ma prawo skorzystać wyłącznie 



Abonent działający w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. Rozpoczęcie biegu 
terminu następuje z dniem wpływu oświadczenia. W okresie wypowiedzenia pobierana jest opłata za Abonament 
oraz opłaty za usługi stałe, co do których Abonent złożył rezygnację. 
 

10/ § 11 ust. 4 otrzymuje następującą treść: 

Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, 
gdy przerwa w świadczeniu Usługi z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała nieprzerwanie co najmniej 21 
dni. Postanowienia ust. 1 powyżej w zakresie formy oświadczenia woli Abonenta o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej stosowane będą odpowiednio.   
 

11/ W § 13 ust. 2 usuwa się następującą treść: 

Z zastrzeżeniem ust. 3 i 5 Operator doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść 

każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w 

życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 

zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na żądanie Abonenta, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 

zmiany w Cenniku drogą elektroniczną, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za 

pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.  

12/ W § 13 dodaje się ust. 21 o następującej treści: 

Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w 

jakiej została zawarta Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem 

tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 

wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki 

wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 

elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego 

podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w 

Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej 

w formie dokumentowej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany 

adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, Operator 

publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku 

braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 

życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez 

Operatora, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany przepisów prawa. 

13/ § 13 ust. 3 otrzymuje następującą treść: 

W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje 

obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Operator publikuje na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem 

co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu 

prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc 

przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonent 

ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przy czym termin 

na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.      

14/ W § 13 skreśla się ust.4  o następującej treści: 

Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. W razie 

skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi 

przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na 

skutek zmiany przepisów prawa. 



15/ W § 13 ust. 5  tekst: „podaje do publicznej wiadomości” zastępuje się słowami „publikuje na swojej stronie 

internetowej”.  

16/ § 21 otrzymuje następującą treść: 

1. Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta 
Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. 
Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 
zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z 
decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 
elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z 
takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 
zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, na adres wskazany przez 
Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej, 
Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w 
Regulaminie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej 
proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie, Operator publikuje na 
swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku 
akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 
życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej 
Abonentowi z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków Umowy Abonenckiej, w 
tym określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z decyzji Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), o której mowa jest w art. 63 ust. 2a Prawa 
telekomunikacyjnego. 

2. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej 
usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Operator podaje do publicznej 
wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w 
życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonentowi przysługuje 
prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na 
realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.       

3. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, 
wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, 
Operator publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zmianie warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści 
zmiany lub warunków Umowy Abonenckiej uwzględniających tę zmianę, o prawie wypowiedzenia Umowy 
Abonenckiej przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian oraz o konieczności zwrotu przyznanej 
ulgi w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Operator 
może podać do publicznej wiadomości informacje o ww. zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed 
wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z 
wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki. 

 
17/ po § 21 dodaje się § 211 o następującej treści: 

§ 211 Zmiana danych Operatora  

Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie Abonenckiej nazwy (firmy), siedziby, 

danych adresowych, organu który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru pod którym został 

zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora, na 

trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, chyba  że Abonent 

złożył żądanie otrzymywania takich informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka 

porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy 

Abonenckiej.  

Regulamin świadczenia Usługi Telefonicznej:    

 1/ W § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 



Konsument w rozumieniu odrębnych przepisów prawa może zawrzeć Umowę Abonencką w formie 

dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o zawarciu Umowy 

Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 

Operator informuje konsumenta o przysługującym mu prawie wyboru formy zawarcia Umowy Abonenckiej przed 

jej zawarciem. W razie wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym 

nośniku treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta 

o związaniu się tymi warunkami.  

2/ § 4 ust. 3 otrzymuje następującą treść: 

Wskutek zawarcia Umowy Abonenckiej Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, 

Umową Abonencką i Cennikiem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy Abonenckiej i Regulaminu, 

w tym do terminowego uiszczania opłat określonych w Cenniku. Regulamin i Cennik doręczane są nieodpłatnie 

Abonentowi najpóźniej wraz z Umową Abonencką, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie w jakiej 

została zawarta Umowa Abonencka, a także na każde jego żądanie, w formie pisemnej na wskazany adres 

korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą 

podobnego środka porozumiewania się na odległość. Cennik i Regulamin są ponadto dostępne w siedzibie 

Operatora oraz odpowiednio we właściwym Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej Operatora 

multimedia.pl 

3/ § 4 ust. 5 otrzymuje następującą treść: 

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Abonenckiej Operator utrwala, przechowuje i przetwarza. W 

przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej z osobą fizyczną, Operator gromadzi i przetwarza dane Abonenta 

zawarte w Umowie Abonenckiej zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L.119,str.1),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954), 

dalej Prawo telekomunikacyjne. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 

4/ §6 1 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

W przypadku, gdy Umowa Abonencka została zawarta przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa 
Operatora lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 
wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 8 i 10 poniżej, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Abonenckiej, 
składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Abonenckiej. Oświadczenie to można złożyć na 
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu w formie dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci 
nagrania rozmowy.  
 
5/ W § 7 ust. 1 po słowach „Umowa Abonencka” dodaje się „w formie pisemnej”. 
 
6/ W § 7 po ust. 1 dodaje sie ust. 11 o następującej treści: 
 

W przypadku Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej, Operator potwierdza w zakresie 

wymaganym przepisami Prawa telekomunikacyjnego zgodność danych podanych przez Abonenta przy jej 

zawieraniu z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość Abonenta będącego osobą fizyczną, a 

w pozostałych przypadkach z danymi zawartymi we właściwym rejestrze.    

7/ § 9 ust 3 otrzymuje następującą treść: 

 
Zmiana warunków Umowy Abonenckiej, tj. zakresu świadczonej Usługi, w tym zmiana Pakietu/Planu Taryfowego 
lub zamówienie Usług Dodatkowych, zmiana okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka, długości okresu 
wypowiedzenia, sposobu składania zamówień na Pakiety lub Usługi Dodatkowe, przystąpienie do Promocji 
organizowanych przez Operatora wymaga zawarcia Aneksu w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej przy 
pomocy środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty 



elektronicznej lub z wykorzystaniem konta Abonenta prowadzonego w elektronicznym BOK Operatora. W razie 
wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku treść 
zaproponowanych i uzgodnionych warunków Aneksu do Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta o 
związaniu się tymi warunkami. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim potwierdzeniu tożsamości 
lub statusu prawnego Abonenta, w tym dla zlecenia złożonego przy pomocy środków porozumiewania się na 
odległość - z zastosowaniem danych zawartych w Umowie Abonenckiej. Abonentowi działającemu w charakterze 
konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu do Umowy 
Abonenckiej zawartego na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, w terminie 14 dni od jego 
zawarcia. W pozostałym zakresie, do prawa konsumenta odstąpienia od Aneksu do Umowy Abonenckiej 
stosowane będą odpowiednio postanowienia § 61 powyżej. 
 
8/ W § 9 skreśla się ust. 4 o treści: 

Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej dokonanej 

przy pomocy środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakres i termin wprowadzenia zmian, w terminie 

ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Potwierdzenie 

powinno zawierać treść zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie Abonentowi 

zapoznanie się z nią – odesłanie do miejsca na stronie internetowej Operatora, gdzie Abonent może się z nią 

zapoznać, a ponadto informację o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy 

Abonenckiej oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. Potwierdzenie to Operator dostarcza drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 

środka porozumiewania się na odległość. Na żądanie Abonenta lub w przypadku braku możliwości dostarczenia 

potwierdzenia w sposób opisany powyżej, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. Abonentowi 

przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, bez podania przyczyn, 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, w terminie 10 dni, a w przypadku konsumenta w 

terminie 14 dni, od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

przed jego upływem. Abonentowi, z wyłączeniem konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej 

zmiany warunków Umowy Abonenckiej jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usługi zgodnie 

ze zmienionymi warunkami Umowy Abonenckiej. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia 

oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, termin, 

w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej wynosi 3 miesiące i liczy 

się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej. Jeżeli jednak po rozpoczęciu biegu 

tego terminu Abonent otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni, a w przypadku konsumenta do 14 

dni, od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 

9/ § 10 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej bądź 
dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 
Z formy dokumentowej oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej ma prawo skorzystać wyłącznie 
Abonent działający w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. Rozpoczęcie biegu 
terminu następuje z dniem wpływu oświadczenia. W okresie wypowiedzenia pobierana jest opłata za Abonament 
oraz opłaty za usługi stałe, co do których Abonent nie złożył rezygnacji. 
 

10/ § 10 ust. 4 otrzymuje następującą treść: 

Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, 
gdy przerwa w świadczeniu Usługi z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała nieprzerwanie co najmniej 21 
dni. Postanowienia ust. 1 powyżej w zakresie formy oświadczenia woli Abonenta o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej stosowane będą odpowiednio.   
 

11/ W § 12 ust. 2 usuwa się następującą treść: 

Z zastrzeżeniem ust. 21 i 31 Operator doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść 

każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w 



życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 

zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na żądanie Abonenta, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 

zmiany w Cenniku drogą elektroniczną, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za 

pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.  

12/ § 12 ust. 21 otrzymuje następującą treść: 

Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w 

jakiej została zawarta Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem 

tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 

wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki 

wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 

elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego 

podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w 

Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej 

w formie dokumentowej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany 

adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, Operator 

publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku 

braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 

życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez 

Operatora, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany przepisów prawa. 

13/ W § 12 po ust. 21  dodaje się ust. 22 o następującej treści: 

W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje 

obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Operator publikuje na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem 

co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu 

prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc 

przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonent 

ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przy czym termin 

na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.      

14/ W § 12 skreśla się ust.3  o następującej treści: 

Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. W razie 

skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi 

przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na 

skutek zmiany przepisów prawa. 

15/ W § 12 ust. 31  tekst: „podaje do publicznej wiadomości” zastępuje się słowami „publikuje na swojej stronie 

internetowej”.  

16/ § 20 otrzymuje następującą treść: 

1. Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta 
Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. 
Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 
zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z 
decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 
elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z 
takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 
zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, na adres wskazany przez 
Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej, 
Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w 
Regulaminie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej 



proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie, Operator publikuje na 
swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku 
akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 
życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej 
Abonentowi z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków Umowy Abonenckiej, w 
tym określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z decyzji Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), o której mowa jest w art. 63 ust. 2a Prawa 
telekomunikacyjnego. 

2. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej 
usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Operator podaje do publicznej 
wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w 
życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonentowi przysługuje 
prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na 
realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.       

3. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, 
wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, 
Operator publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zmianie warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści 
zmiany lub warunków Umowy Abonenckiej uwzględniających tę zmianę, o prawie wypowiedzenia Umowy 
Abonenckiej przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian oraz o konieczności zwrotu przyznanej 
ulgi w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Operator 
może podać do publicznej wiadomości informacje o ww. zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed 
wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z 
wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki. 

 
17/ po § 20 dodaje się § 201 o następującej treści: 

§ 201 Zmiana danych Operatora  

Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie Abonenckiej nazwy (firmy), siedziby, 

danych adresowych, organu który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru pod którym został 

zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora, na 

trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, chyba  że Abonent 

złożył żądanie otrzymywania takich informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka 

porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy 

Abonenckiej.  

Regulamin świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE:    

 1/ W § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 

Konsument w rozumieniu odrębnych przepisów prawa może zawrzeć Umowę Abonencką w formie 

dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o zawarciu Umowy 

Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 

Operator informuje konsumenta o przysługującym mu prawie wyboru formy zawarcia Umowy Abonenckiej przed 

jej zawarciem. W razie wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym 

nośniku treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta 

o związaniu się tymi warunkami.  

2/ § 4 ust. 3 otrzymuje następującą treść: 

Wskutek zawarcia Umowy Abonenckiej Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, 

Umową Abonencką i Cennikiem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy Abonenckiej i Regulaminu, 

w tym do terminowego uiszczania opłat określonych w Cenniku. Regulamin i Cennik doręczane są nieodpłatnie 

Abonentowi najpóźniej wraz z Umową Abonencką, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie w jakiej 

została zawarta Umowa Abonencka, a także na każde jego żądanie, w formie pisemnej na wskazany adres 



korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą 

podobnego środka porozumiewania się na odległość. Cennik i Regulamin są ponadto dostępne w siedzibie 

Operatora oraz odpowiednio we właściwym Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej Operatora 

multimedia.pl 

3/ § 4 ust. 5 otrzymuje następującą treść: 

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Abonenckiej Operator utrwala, przechowuje i przetwarza. W 
przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej z osobą fizyczną, Operator gromadzi i przetwarza dane Abonenta 
zawarte w Umowie Abonenckiej, zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L.119,str.1),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz ustawą z 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954), dalej 
Prawo telekomunikacyjne, w tym dla celów realizacji Umowy Abonenckiej, a ponadto dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów, w szczególności marketingu usług własnych oraz spółek Grupy Multimedia Polska, a 
także dochodzenia przez Operatora ewentualnych roszczeń z tytułu świadczonych przez niego usług. Abonent ma 
prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. 
 

4/ §6 1 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

W przypadku, gdy Umowa Abonencka została zawarta przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa 
Operatora lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 
wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 8 i 10 poniżej, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Abonenckiej, 
składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Abonenckiej. Oświadczenie to można złożyć na 
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu w formie dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci 
nagrania rozmowy.  
 
5/ W § 7 ust. 1 po słowach „Umowa Abonencka” dodaje się „w formie pisemnej”. 
 
6/ W § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującej treści: 
 

W przypadku Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej, Operator potwierdza w zakresie 

wymaganym przepisami Prawa telekomunikacyjnego zgodność danych podanych przez Abonenta przy jej 

zawieraniu z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość Abonenta będącego osobą fizyczną, a 

w pozostałych przypadkach z danymi zawartymi we właściwym rejestrze.    

7/ § 8 ust 3 otrzymuje następującą treść: 

 
Zmiana warunków Umowy Abonenckiej, tj. zakresu świadczonej Usługi, w tym zmiana Pakietu/Planu Taryfowego 
lub zamówienie Usług Dodatkowych, zmiana okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka, długości okresu 
wypowiedzenia, sposobu składania zamówień na Pakiety lub Usługi Dodatkowe, przystąpienie do Promocji 
organizowanych przez Operatora wymaga zawarcia Aneksu w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej przy 
pomocy środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty 
elektronicznej lub z wykorzystaniem konta Abonenta prowadzonego w elektronicznym BOK Operatora. W razie 
wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku treść 
zaproponowanych i uzgodnionych warunków Aneksu do Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta o 
związaniu się tymi warunkami. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim potwierdzeniu tożsamości 
lub statusu prawnego Abonenta, w tym dla zlecenia złożonego przy pomocy środków porozumiewania się na 
odległość - z zastosowaniem danych zawartych w Umowie Abonenckiej. Abonentowi działającemu w charakterze 
konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu do Umowy 
Abonenckiej zawartego na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, w terminie 14 dni od jego 
zawarcia. W pozostałym zakresie, do prawa konsumenta odstąpienia od Aneksu do Umowy Abonenckiej 
stosowane będą odpowiednio postanowienia § 61 powyżej. 
 
8/ W § 8 skreśla się ust. 4 o treści: 



Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej dokonanej 

przy pomocy środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakres i termin wprowadzenia zmian, w terminie 

ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Potwierdzenie 

powinno zawierać treść zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie Abonentowi 

zapoznanie się z nią – odesłanie do miejsca na stronie internetowej Operatora, gdzie Abonent może się z nią 

zapoznać, a ponadto informację o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy 

Abonenckiej oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. Potwierdzenie to Operator dostarcza drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 

środka porozumiewania się na odległość. Na żądanie Abonenta lub w przypadku braku możliwości dostarczenia 

potwierdzenia w sposób opisany powyżej, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. Abonentowi 

przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, bez podania przyczyn, 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, w terminie 10 dni, a w przypadku konsumenta w 

terminie 14 dni, od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

przed jego upływem. Abonentowi, z wyłączeniem konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej 

zmiany warunków Umowy Abonenckiej jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usługi zgodnie 

ze zmienionymi warunkami Umowy Abonenckiej. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia 

oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, termin, 

w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej wynosi 3 miesiące i liczy 

się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej. Jeżeli jednak po rozpoczęciu biegu 

tego terminu Abonent otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni, a w przypadku konsumenta do 14 

dni, od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 

9/ § 9 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej bądź 
dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 
Z formy dokumentowej oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej ma prawo skorzystać wyłącznie 
Abonent działający w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. Rozpoczęcie biegu 
terminu następuje z dniem wpływu oświadczenia. W okresie wypowiedzenia pobierana jest opłata za Abonament 
oraz opłaty za usługi stałe, co do których Abonent  złożył rezygnację. 
 

10/ § 9 ust. 4 otrzymuje następującą treść: 

Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, 
gdy przerwa w świadczeniu Usługi z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała nieprzerwanie co najmniej 21 
dni. Postanowienia ust. 1 powyżej w zakresie formy oświadczenia woli Abonenta o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej stosowane będą odpowiednio.   
 

11/ W § 11 ust. 2 usuwa się następującą treść: 

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i 4 Operator doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości 

treść każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian 

w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 

zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na żądanie Abonenta, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 

zmiany w Cenniku drogą elektroniczną, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za 

pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.  

12/ § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 21 o następującej treści: 

Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w 

jakiej została zawarta Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem 

tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 

wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki 



wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 

elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego 

podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w 

Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej 

w formie dokumentowej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany 

adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, Operator 

publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku 

braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 

życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez 

Operatora, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany przepisów prawa. 

13/ W § 11 ust. 3 otrzymuje następującą treść: 

W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje 

obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Operator publikuje na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem 

co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu 

prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc 

przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonent 

ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przy czym termin 

na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.      

14/ W § 11 skreśla się ust.4  o następującej treści: 

Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. W razie 

skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi 

przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na 

skutek zmiany przepisów prawa. 

15/ W § 11 ust. 5  tekst: „podaje do publicznej wiadomości” zastępuje się słowami „publikuje na swojej stronie 

internetowej”.  

16/ § 19 otrzymuje następującą treść: 

1. Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta 
Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w 
życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 
wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres 
taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub 
adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia 
korzystanie z takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej 
proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, na adres 
wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie 
dokumentowej, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w 
tym określonych w Regulaminie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od 
powyższego, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie, 
Operator publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej 
w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż 
do dnia wejścia w życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot 
ulgi przyznanej Abonentowi z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków 
Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa 
lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), o której mowa jest w art. 63 
ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego. 

2. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie 
nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Operator podaje do publicznej 
wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w 



życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonentowi przysługuje 
prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na 
realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.       

3. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, 
wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, 
Operator publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zmianie warunków Umowy Abonenckiej, w 
tym określonych w Regulaminie, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści 
zmiany lub warunków Umowy Abonenckiej uwzględniających tę zmianę, o prawie wypowiedzenia Umowy 
Abonenckiej przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian oraz o konieczności zwrotu przyznanej 
ulgi w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Operator 
może podać do publicznej wiadomości informacje o ww. zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc 
przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego 
wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z 
wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki. 

 
17/ po § 19 dodaje się § 191 o następującej treści: 

§ 191 Zmiana danych Operatora  

Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie Abonenckiej nazwy (firmy), siedziby, 

danych adresowych, organu który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru pod którym został 

zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora, na 

trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, chyba  że Abonent 

złożył żądanie otrzymywania takich informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka 

porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy 

Abonenckiej.  

Regulamin świadczenia Usługi Multimedia WLR:    

 1/ W § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 

Konsument w rozumieniu odrębnych przepisów prawa może zawrzeć Umowę w formie dokumentowej, przy czym 

dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o zawarciu Umowy jest składane telefonicznie na Infolinii 

Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. Operator informuje konsumenta o przysługującym 

mu prawie wyboru formy zawarcia Umowy przed jej zawarciem. W razie wyboru formy dokumentowej, Operator 

utrwala i dostarcza Klientowi na trwałym nośniku treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy oraz 

oświadczenie woli Klienta o związaniu się tymi warunkami.  

2/ § 4 ust. 3 otrzymuje następującą treść: 

Wskutek zawarcia Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, Umową i 

Cennikiem, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania Umowy Abonenckiej i Regulaminu, w tym do terminowego 

uiszczania opłat określonych w Cenniku. Regulamin i Cennik doręczane są nieodpłatnie Klientowi najpóźniej wraz z 

Umową, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie w jakiej została zawarta Umowa, a także na każde 

jego żądanie, w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez 

Klienta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Cennik i 

Regulamin są ponadto dostępne w siedzibie Operatora oraz odpowiednio we właściwym Biurze Obsługi Klienta i 

na stronie internetowej Operatora multimedia.pl 

3/ § 4 ust. 5 otrzymuje następującą treść: 

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Operator utrwala, przechowuje i przetwarza. W przypadku 
zawarcia Umowy z osobą fizyczną, Operator gromadzi i przetwarza dane Klienta zawarte w Umowie zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 osobowych) 
(Dz.Urz.UE.L.119,str.1),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz 
Prawem telekomunikacyjnym. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 
 



4/ §6 1 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

W przypadku, gdy Umowa została zawarta przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na 
odległość, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów 
określonych w ust. 6, 8 i 10 poniżej, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, składając Operatorowi oświadczenie o 
odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator 
zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie dokumentowej, przy czym dla 
zachowania formy dokumentowej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest składane telefonicznie na Infolinii 
Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 
 
5/ W § 7 ust. 1 po słowie „Umowa” dodaje się „w formie pisemnej”. 
 
6/ W § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 
 

W przypadku Umowy zawartej w formie dokumentowej, Operator potwierdza w zakresie wymaganym przepisami 

Prawa telekomunikacyjnego zgodność danych podanych przez Klienta przy jej zawieraniu z danymi zawartymi w 

dokumencie potwierdzającym tożsamość Klienta będącego osobą fizyczną, a w pozostałych przypadkach z danymi 

zawartymi we właściwym rejestrze.    

7/ § 9 ust 3 otrzymuje następującą treść: 

 
Zmiana warunków Umowy, tj. zakresu świadczonej Usługi, w tym zmiana Pakietu/Planu Taryfowego lub 
zamówienie Usług Dodatkowych, zmiana okresu na jaki została zawarta Umowa, długości okresu wypowiedzenia, 
sposobu składania zamówień na Pakiety lub Usługi Dodatkowe, przystąpienie do Promocji organizowanych przez 
Operatora wymaga zawarcia Aneksu w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej przy pomocy środków 
porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej lub z 
wykorzystaniem konta Klienta prowadzonego w elektronicznym BOK Operatora. W razie wyboru formy 
dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Klientowi na trwałym nośniku treść zaproponowanych i 
uzgodnionych warunków Aneksu do Umowy oraz oświadczenie woli Klienta o związaniu się tymi warunkami. 
Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim potwierdzeniu tożsamości lub statusu prawnego Klienta, w 
tym dla zlecenia złożonego przy pomocy środków porozumiewania się na odległość - z zastosowaniem danych 
zawartych w Umowie. Klientowi działającemu w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów 
prawa przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu do Umowy zawartego na odległość bądź poza lokalem 
przedsiębiorstwa Operatora, w terminie 14 dni od jego zawarcia. W pozostałym zakresie, do prawa konsumenta 
odstąpienia od Aneksu do Umowy stosowane będą odpowiednio postanowienia § 61 powyżej. 
 
8/ W § 9 skreśla się ust. 4 o treści: 

Operator potwierdza Klientowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy dokonanej przy pomocy 

środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakres i termin wprowadzenia zmian, w terminie ustalonym z 

Klientem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Potwierdzenie powinno zawierać 

treść zmiany warunków Umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w przypadku, 

gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie Klientowi zapoznanie się z nią – odesłanie do miejsca 

na stronie internetowej Operatora, gdzie Klient może się z nią zapoznać, a ponadto informację o złożeniu przez 

Klienta oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. 

Potwierdzenie to Operator dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta w tym celu adres poczty 

elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Na żądanie Klienta lub w 

przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia w sposób opisany powyżej, Operator dostarcza 

potwierdzenie w formie pisemnej. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków 

Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, w terminie 10 dni, a 

w przypadku konsumenta w terminie 14 dni, od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klientowi, z wyłączeniem konsumenta, nie przysługuje 

prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy jeżeli Operator, za zgodą Klienta, rozpoczął 

świadczenie Usługi zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy. W razie braku potwierdzenia Klientowi faktu 

złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, termin, w 

którym Klient może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia złożenia 

oświadczenia o zmianie warunków Umowy. Jeżeli jednak po rozpoczęciu biegu tego terminu Klient otrzyma 



potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni, a w przypadku konsumenta do 14 dni, od dnia otrzymania tego 

potwierdzenia. 

9/ § 10 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

Umowa może być rozwiązana przez Klienta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej bądź dokumentowej, przy 
czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy jest składane telefonicznie na 
Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. Z formy dokumentowej oświadczenia woli 
o rozwiązaniu Umowy ma prawo skorzystać wyłącznie Klient działający w charakterze konsumenta w rozumieniu 
odrębnych przepisów prawa. Rozpoczęcie biegu terminu następuje z dniem wpływu oświadczenia. W okresie 
wypowiedzenia pobierana jest opłata za Abonament oraz opłaty za usługi stałe, co do których Klient nie złożył 
rezygnacji. 
 

10/ § 10 ust. 4 otrzymuje następującą treść: 

Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przerwa 
w świadczeniu Usługi z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała nieprzerwanie co najmniej 21 dni. 
Postanowienia ust. 1 powyżej w zakresie formy oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy stosowane będą 
odpowiednio.   
 

11/ W § 12 ust. 2 usuwa się następującą treść: 

Z zastrzeżeniem ust. 21 i 31 Operator doręcza Klientowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść 

każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w 

życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 

zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na żądanie Klienta, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 

zmiany w Cenniku drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za 

pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.  

12/ § 12 ust. 21 otrzymuje następującą treść: 

Operator doręcza Klientowi  treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w 

jakiej została zawarta Umowa, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w 

życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 

zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji 

Prezesa UKE. Na żądanie Klienta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego 

środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego podobnego środka 

porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na adres 

wskazany przez Klienta. Na żądanie Klienta będącego stroną Umowy zawartej w formie dokumentowej Operator 

dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. 

Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, Operator publikuje na swojej stronie 

internetowej. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin 

na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian. W razie skorzystania z tego 

prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez Operatora, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi 

przyznanej Klientowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na 

skutek zmiany przepisów prawa. 

13/ W § 12 po ust. 21  dodaje się ust. 22 o następującej treści: 

W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje 

obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Operator publikuje na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem 

co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu 

prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc 

przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Klient ma 



prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przy czym termin na realizację 

tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.      

14/ W § 12 skreśla się ust.3  o następującej treści: 

Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. W razie skorzystania z 

tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej 

Klientowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany 

przepisów prawa. 

15/ W § 12 ust. 31  tekst: „podaje do publicznej wiadomości” zastępuje się słowami „publikuje na swojej stronie 

internetowej”.  

16/ § 20 otrzymuje następującą treść: 

1. Operator doręcza Klientowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w 
Regulaminie, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, z 
wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być 
krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z 
wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Na żądanie Klienta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka 
porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego podobnego środka 
porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w 
tym określonych w Regulaminie, na adres wskazany przez Klienta. Na żądanie Klienta  będącego stroną Umowy 
zawartej w formie dokumentowej, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, 
w tym określonych w Regulaminie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od 
powyższego, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w Regulaminie, Operator 
publikuje na swojej stronie internetowej. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku 
akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 
życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej 
Klientowi z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków Umowy, w tym 
określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z decyzji Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), o której mowa jest w art. 63 ust. 2a Prawa 
telekomunikacyjnego. 

2. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy określonych w Regulaminie wynika bezpośrednio 
ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub 
wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Operator podaje do publicznej wiadomości treść 
proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. 
Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian 
następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku 
braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia 
wejścia w życie tych zmian.       

3. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, wynika 
wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, Operator 
publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zmianie warunków Umowy, w tym określonych w 
Regulaminie, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub 
warunków Umowy uwzględniających tę zmianę, o prawie wypowiedzenia Umowy przez Klienta w przypadku 
braku akceptacji tych zmian oraz o konieczności zwrotu przyznanej ulgi w przypadku skorzystania przez Klienta 
z prawa do wypowiedzenia Umowy. Operator może podać do publicznej wiadomości informacje o ww. 
zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w 
przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług 
stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w 
życie zmiany tej stawki. 

 
17/ po § 20 dodaje się § 201 o następującej treści: 

§ 201 Zmiana danych Operatora  

Operator niezwłocznie informuje Klientów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych 

adresowych, organu który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru pod którym został 

zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora, na 

trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba  że Klient złożył żądanie 



otrzymywania takich informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na 

wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na 

odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.  

Regulamin świadczenia Usługi Multimedia NDS:    

 1/ W § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 

Konsument w rozumieniu odrębnych przepisów prawa może zawrzeć Umowę Abonencką w formie 

dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o zawarciu Umowy 

Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 

Operator informuje konsumenta o przysługującym mu prawie wyboru formy zawarcia Umowy Abonenckiej przed 

jej zawarciem. W razie wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym 

nośniku treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta 

o związaniu się tymi warunkami.  

2/ § 4 ust. 3 otrzymuje następującą treść: 

Wskutek zawarcia Umowy Abonenckiej Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, 

Umową Abonencką i Cennikiem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy Abonenckiej i Regulaminu, 

w tym do terminowego uiszczania opłat określonych w Cenniku. Regulamin i Cennik doręczane są nieodpłatnie 

Abonentowi najpóźniej wraz z Umową Abonencką, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie w jakiej 

została zawarta Umowa Abonencka, a także na każde jego żądanie, w formie pisemnej na wskazany adres 

korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą 

podobnego środka porozumiewania się na odległość. Cennik i Regulamin są ponadto dostępne w siedzibie 

Operatora oraz odpowiednio we właściwym Biurze Obsługi Klienta i na stronie internetowej Operatora 

multimedia.pl 

3/ § 4 ust. 5 otrzymuje następującą treść: 

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Abonenckiej Operator utrwala, przechowuje i przetwarza. W 

przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej z osobą fizyczną, Operator gromadzi i przetwarza dane Abonenta 

zawarte w Umowie Abonenckiej zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L.119,str.1),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954), 

dalej Prawo telekomunikacyjne. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 

4/ §6 1 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

W przypadku, gdy Umowa Abonencka została zawarta przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa 
Operatora lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 
wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 8 i 10 poniżej, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Abonenckiej, 
składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Abonenckiej. Oświadczenie to można złożyć na 
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu w formie dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci 
nagrania rozmowy.  
 
5/ W § 7 ust. 1 po słowach „Umowa Abonencka” dodaje się „w formie pisemnej”. 
 
6/ W § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 
 

W przypadku Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej, Operator potwierdza w zakresie 

wymaganym przepisami Prawa telekomunikacyjnego zgodność danych podanych przez Abonenta przy jej 



zawieraniu z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość Abonenta będącego osobą fizyczną, a 

w pozostałych przypadkach z danymi zawartymi we właściwym rejestrze.    

7/ § 9 ust 3 otrzymuje następującą treść: 

 
Zmiana warunków Umowy Abonenckiej, tj. zakresu świadczonej Usługi, w tym zmiana Pakietu/Planu Taryfowego 
lub zamówienie Usług Dodatkowych, zmiana okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka, długości okresu 
wypowiedzenia, sposobu składania zamówień na Pakiety lub Usługi Dodatkowe, przystąpienie do Promocji 
organizowanych przez Operatora wymaga zawarcia Aneksu w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej przy 
pomocy środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty 
elektronicznej lub z wykorzystaniem konta Abonenta prowadzonego w elektronicznym BOK Operatora. W razie 
wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku treść 
zaproponowanych i uzgodnionych warunków Aneksu do Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta o 
związaniu się tymi warunkami. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim potwierdzeniu tożsamości 
lub statusu prawnego Abonenta, w tym dla zlecenia złożonego przy pomocy środków porozumiewania się na 
odległość - z zastosowaniem danych zawartych w Umowie Abonenckiej. Abonentowi działającemu w charakterze 
konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu do Umowy 
Abonenckiej zawartego na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, w terminie 14 dni od jego 
zawarcia. W pozostałym zakresie, do prawa konsumenta odstąpienia od Aneksu do Umowy Abonenckiej 
stosowane będą odpowiednio postanowienia § 61 powyżej. 
 
8/ W § 9 skreśla się ust. 4 o treści: 

Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej dokonanej 

przy pomocy środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakres i termin wprowadzenia zmian, w terminie 

ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Potwierdzenie 

powinno zawierać treść zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie Abonentowi 

zapoznanie się z nią – odesłanie do miejsca na stronie internetowej Operatora, gdzie Abonent może się z nią 

zapoznać, a ponadto informację o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy 

Abonenckiej oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. Potwierdzenie to Operator dostarcza drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego 

środka porozumiewania się na odległość. Na żądanie Abonenta lub w przypadku braku możliwości dostarczenia 

potwierdzenia w sposób opisany powyżej, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. Abonentowi 

przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, bez podania przyczyn, 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, w terminie 10 dni, a w przypadku konsumenta w 

terminie 14 dni, od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

przed jego upływem. Abonentowi, z wyłączeniem konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej 

zmiany warunków Umowy Abonenckiej jeżeli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usługi zgodnie 

ze zmienionymi warunkami Umowy Abonenckiej. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia 

oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, termin, 

w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej wynosi 3 miesiące i liczy 

się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej. Jeżeli jednak po rozpoczęciu biegu 

tego terminu Abonent otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni, a w przypadku konsumenta do 14 

dni, od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 

9/ § 10 ust. 1 otrzymuje następującą treść: 

Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej bądź 
dokumentowej, przy czym dla zachowania formy dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w postaci nagrania rozmowy. 
Z formy dokumentowej oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej ma prawo skorzystać wyłącznie 
Abonent działający w charakterze konsumenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. Rozpoczęcie biegu 
terminu następuje z dniem wpływu oświadczenia.  
 

10/ § 10 ust. 4 otrzymuje następującą treść: 



Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, 
gdy przerwa w świadczeniu Usługi z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała nieprzerwanie co najmniej 21 
dni. Postanowienia ust. 1 powyżej w zakresie formy oświadczenia woli Abonenta o rozwiązaniu Umowy 
Abonenckiej stosowane będą odpowiednio.   
 

11/ W § 12 ust. 2 usuwa się następującą treść: 

Z zastrzeżeniem ust. 21 i 31 Operator doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść 

każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w 

życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 

zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na żądanie Abonenta, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 

zmiany w Cenniku drogą elektroniczną, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za 

pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.  

12/ § 12 ust. 21 otrzymuje następującą treść: 

Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w 

jakiej została zawarta Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem 

tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 

wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki 

wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 

elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z takiego 

podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w 

Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej 

w formie dokumentowej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany 

adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, Operator 

publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku 

braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 

życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez 

Operatora, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany przepisów prawa. 

13/ W § 12 po ust. 21  dodaje się ust. 22 o następującej treści: 

W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje 

obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Operator publikuje na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem 

co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu 

prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc 

przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonent 

ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przy czym termin 

na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.      

14/ W § 12 skreśla się ust.3  o następującej treści: 

Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. W razie 

skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi 

przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na 

skutek zmiany przepisów prawa. 

15/ W § 12 ust. 31  tekst: „podaje do publicznej wiadomości” zastępuje się słowami „publikuje na swojej stronie 

internetowej”.  

16/ § 20 otrzymuje następującą treść: 

1. Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta 



Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w 
życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność 
wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres 
taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub 
adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia 
korzystanie z takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej 
proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, na adres 
wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie 
dokumentowej, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w 
tym określonych w Regulaminie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od 
powyższego, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie, 
Operator publikuje na swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej 
w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż 
do dnia wejścia w życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot 
ulgi przyznanej Abonentowi z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków 
Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa 
lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), o której mowa jest w art. 63 
ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego. 

2. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie 
nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Operator podaje do publicznej 
wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w 
życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonentowi przysługuje 
prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na 
realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.       

3. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, 
wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, 
Operator publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zmianie warunków Umowy Abonenckiej, w 
tym określonych w Regulaminie, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści 
zmiany lub warunków Umowy Abonenckiej uwzględniających tę zmianę, o prawie wypowiedzenia Umowy 
Abonenckiej przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian oraz o konieczności zwrotu przyznanej 
ulgi w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Operator 
może podać do publicznej wiadomości informacje o ww. zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc 
przed wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego 
wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z 
wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki. 

 
17/ po § 20 dodaje się § 201 o następującej treści: 

§ 201 Zmiana danych Operatora  

Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie Abonenckiej nazwy (firmy), siedziby, 

danych adresowych, organu który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru pod którym został 

zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora, na 

trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, chyba  że Abonent 

złożył żądanie otrzymywania takich informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą 

elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka 

porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy 

Abonenckiej.  

Regulamin świadczenia Usługi DomoWizja: 

1/ § 3 ust. 24 otrzymuje następującą treść: 

Abonent może złożyć oświadczenie, w formie pisemnej bądź dokumentowej, przy czym dla zachowania formy 
dokumentowej oświadczenie woli jest składane telefonicznie na Infolinii Operatora i utrwalane na nośniku w 
postaci nagrania rozmowy, w przedmiocie wypowiedzenia warunków Umowy Abonenckiej w zakresie korzystania 
z Usługi DomoWizja, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Po upływie okresu wypowiedzenia Operator zaprzestaje świadczenia Usługi DomoWizja. Z formy 
dokumentowej oświadczenia woli ma prawo skorzystać wyłącznie Abonent działający w charakterze konsumenta 
w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.  



 
2/ § 5 ust. 2 i 3 otrzymują następującą treść: 

2. Operator przetwarza dane osobowe Abonenta na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L.119,str.1),  ustawie 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219), ustawie z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), Umowie Abonenckiej oraz Regulaminie Świadczenia Usługi 
Multimedia Internet Operatora.  

3. Za zgodą Abonenta Operator  przetwarza nr telefonu komórkowego Abonenta w celu świadczenia Usługi 
DomoWizja. 

 
  3/ § 6 ust. 4 -6 otrzymują następującą treść: 

4. Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta 
Umowa Abonencka, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. 
Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia 
zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z 
decyzji Prezesa UKE. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres 
elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Operator umożliwia korzystanie z 
takiego podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej 
zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, na adres wskazany przez 
Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej, 
Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w 
Regulaminie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od powyższego, treść każdej 
proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie, Operator publikuje na 
swojej stronie internetowej. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku 
akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w 
życie tych zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej 
Abonentowi z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków Umowy Abonenckiej, w 
tym określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z decyzji Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), o której mowa jest w art. 63 ust. 2a Prawa 
telekomunikacyjnego. 

5. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej 
usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Operator podaje do publicznej 
wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w 
życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Abonentowi przysługuje 
prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na 
realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia w życie tych zmian.     

6. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w Regulaminie, 
wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, 
Operator publikuje na swojej stronie internetowej informacje o zmianie warunków Umowy Abonenckiej, w tym 
określonych w Regulaminie, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści 
zmiany lub warunków Umowy Abonenckiej uwzględniających tę zmianę, o prawie wypowiedzenia Umowy 
Abonenckiej przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian oraz o konieczności zwrotu przyznanej 
ulgi w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Operator 
może podać do publicznej wiadomości informacje o ww. zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed 
wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, następuje z 
wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany tej stawki. 

 


