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Regulamin 
100 GB dla Klienta biznesowego  

Orange Polska S.A. 
 

${BEZARCH}  ${BEZPODPISU} 
1. Organizator. Organizatorem promocji „100 GB dla Klienta biznesowego Orange Polska S.A.” (dalej „Promocja”) jest Orange Polska 

S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681; 

REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, numer BDO (bazy danych o odpadach): 000028832, z wpłaconym w całości kapitałem 

zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.  

2. Czas obowiązywania Promocji. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 10 listopada 2020 r. do odwołania, ale nie dłużej niż do 31 

grudnia 2020 r. Odwołanie Promocji nie wpłynie na Państwa prawa nabyte w czasie jej obowiązywania 

3. Do kogo skierowana jest Promocja.  Promocja skierowana jest do tych z Państwa, którzy w czasie jej obowiązywania spełnią łącznie 

następujące warunki:  

3.1. nie są Państwo konsumentami, 

3.2. za pomocą strony www.orange.pl, aplikacji Mój Orange w wersji 5.0 lub infolinii 801 235 567 (cena za połączenie zgodna  

z Państwa taryfą) złożą Państwo zamówienie dotyczące przedłużenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 

numeru abonenckiego, 

3.3. w związku ze złożeniem zamówienia o którym mowa powyżej, zawrą Państwo aneks do umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych (zwany dalej „Aneksem”) na mocy którego: 

3.3.1. umowa stanie się umową zawartą na czas oznaczony, 

3.3.2. w odniesieniu do danego numeru abonenckiego będą Państwo korzystać z jednego z następujących planów taryfowych: 

Firma, Korzystny dla Firm, Orange Biz, Nowy Orange Biz, Dla Firm lub Plan Firmowy.  

4. Na czym polega Promocja. Jeśli spełnią Państwo warunki Promocji, przyznamy Państwu jednorazowy pakiet danych o wielkości 

100 GB, do wykorzystania na terenie Polski (dalej „Bonus”).  

5. Bonus będzie przyznany na 90 dni, niewykorzystane GB z pakietu przepadają po tym okresie a ich wartość nie podlega zwrotowi.  

6. Bonus zostanie aktywowany automatycznie, do 7 dni roboczych od daty zarejestrowania prze nas Aneksu ale nie później niż do 

31.12.2020 r.  

7. O udostępnieniu Bonusu poinformujemy Państwa SMS-em.  

8. W ramach Bonusu mogą Państwo korzystać z mobilnego dostępu do Internetu i WAP na terenie Polski przy ustawieniach APN: 

Internet oraz WAP (gdzie APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci).  

9. Prędkość przesyłania danych w ramach Bonusu zależy od technologii przesyłania danych LTE, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE lub GPRS, 

z której Państwo w danym momencie korzystają. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie 

w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych są 

zmienne i zależą w szczególności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych 

prędkości obsługiwanych przez terminale oraz warunków atmosferycznych.  

10. W przypadku Planu Firmowego L oraz Planu Firmowy XL prędkość przesyłania danych w ramach Bonusu zależy od technologii 5G 

uruchomionej przez Orange w paśmie 2100 MHz w wybranych lokalizacjach. Warunkiem korzystania z tej technologii jest 

znajdowanie się w zasięgu tej sieci, posiadanie odpowiedniej karty SIM, odpowiedniego telefonu oraz odpowiedniej oferty.  

11. Jeżeli dla Państwa planu taryfowego z którego Państwo korzystacie warunki umowy przewidują ograniczenie prędkości przesyłania 

danych po wykorzystaniu środków dostępnych w ramach podstawowego lub dodatkowych pakietów internetowych, prędkość 

przesyłania danych może zostać ograniczona zgodnie z takimi warunkami umownymi.  

12. Stan i ważność Bonusu mogą Państwo sprawdzić niezależnie od posiadanej oferty, logując się na swoje konto na www.orange.pl 

lub w aplikacji Mój Orange.  

13. Bonus wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed pakietami dostępnymi w planie taryfowym, z którego Państwo korzystają 

oraz przed środkami aktywowanymi na podstawie innych promocji.  

14. Bonus nie jest dostępny w roamingu. 

15. Dane osobowe. Jesteśmy (Orange Polska S.A.) administratorem Państwa danych osobowych w związku z organizacją Promocji.  

16. Państwa dane będą służyły: 

16.1. do realizacji Promocji - przez czas niezbędny do jej zakończenia (podstawa prawna: Państwa zgoda), 

16.2. w celu wykonania obowiązków prawnych, np. podatkowych (podstawa prawna: obowiązek prawny) - przez czas wymagany 

prawem, 

16.3. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz w celu przeprowadzenia analiz i statystyk (podstawa prawna: nasz 

prawnie uzasadniony interes) - przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z udziałem w Promocji, 
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16.4. w celu wykazania zgodności z prawem (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas, przez który może 

być na nas nałożona kara za niezgodność z prawem. 

17. Państwa dane osobowe, jak imię i nazwisko, NIP, numer telefonu, adres e-mail mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, 

działającym w naszym imieniu, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego, organizacji  Promocji oraz przyznania Bonusu. 

18. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie poprzez kontakt pod numerem *600 lub 510600600; wysyłając formularz 

na adres Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice; w salonie Orange; w aplikacji Mój Orange -  przy czym 

cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody w okresie 

przed jej cofnięciem. 

19. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, gdy podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz 

prawnie uzasadniony interes, a także gdy przetwarzamy dane w celu marketingowym. 

20. Ponadto mają Państwo prawo do: 

20.1. żądania dostępu do przetwarzanych przez nas swoich danych, 

20.2. sprostowania (poprawiania) danych, 

20.3. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

20.4. przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez nas lub żądanie ich przeniesienia do 

innego podmiotu. 

21. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego 

uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. 

22. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

23. Nasze dane kontaktowe to: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska: inspektorochronydanych@orange.com. 

24. Reklamacje. Reklamacje dotyczące Promocji mogą Państwo wysyłać na adres Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 

Skierniewice lub poprzez kontakt pod numerem 510600600. 

25. Reklamacja wysłana na nasz adres powinna zawierać: 

25.1. dopisek: „100 GB dla Klienta biznesowego Orange Polska S.A.”,  

25.2. wskazanie Państwa danych: imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego numeru telefonu 
komórkowego), 

25.3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, 

25.4. Państwa podpis, 

26. Odpowiedź na reklamację udzielimy Państwu w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Państwa 

możliwości dochodzenia roszczeń od na zasadach ogólnych. 

27. Do procedury składania i realizowania zamówień w sklepie internetowym Orange ma zastosowanie Regulamin zakupów w Sklepie 

internetowym Orange. 

28. Pozostałe informacje. Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.pl. 

29. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w Państwa ofercie, chyba, że warunki danej taryfy lub 
usługi stanowią inaczej. 
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