
Orange Polska Spółka Akcyjna 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 
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regulamin 
Testów 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl   

 

1. Organizatorem „Testów 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl” (dalej: „Testy”) jest 

Orange Polska Spółka Akcyjna 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 nr KRS 

0000010681;, NIP 526-02-50-995, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 

3.937.072.437 zł.(dalej: „Organizator”). 

 

2. Celem Testów jest sprawdzenie działania elementów sieci OPL i działania usług opartych na 

technologii 5G, np. osiągane prędkości transmisji danych, opóźnienia i płynność działania.  

 

3. Organizator prowadzi Testy w okresie od 21 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. w 
obszarze ograniczonym dostępnością sieci testowej 5G Organizatora, wskazanym w Załączniku 
nr 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Testu w dowolnym 
momencie i bez podania przyczyny. 

 

4. W Testach mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy forum nasz.orange.pl, którzy 
łącznie spełnią trzy warunki: 

 

a) Warunek 1: przebywają co najmniej 4h w ciągu doby w obszarze ograniczonym 

dostępnością sieci testowej 5G Organizatora, o którym mowa w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu,   

 

b) Warunek 2: do 19 listopada do 23:59 prześlą na skrzynkę NaszOrange@orange.com 

odpowiedź na pytanie:  

„Jak w przyszłości będzie można wykorzystać 5G, czyli ultra szybki internet mobilny z 

bardzo małymi opóźnieniami?” 

 

c) Warunek 3: w treści wiadomości przesłanej na skrzynkę NaszOrange@orange.com 

zawrą zgody wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu 

 

i zostaną zakwalifikowani do udziału w Testach przez Zespół Nasz Orange działający w imieniu 

Organizatora („dalej „Komisja”). Poza odpowiedzią na pytanie, Komisja będzie brała od uwagę 

również aktywność na forum nasz.orange.pl (rozwiązania i posty) oraz staż na forum 

nasz.orange.pl. liczony od daty rejestracji. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

5. Osoby zakwalifikowane do udziału w Testach przez Komisję (dalej: „Testerzy”) zostaną 

powiadomione o udziale w Testach do dnia 21 listopada 2019 r. 
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6. Zasady przetwarzania danych osobowych osób, które prześlą zgłoszenie do udziału w 

Testach oraz osób, które wezmą udział w Testach określa „Informacja o przetwarzaniu 

danych osobowych” stanowiąca Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

 

7. Do  obowiązków uczestników Testu w szczególności należy:  

a) pobranie i instalacja aplikacji Orange Pro na telefonie 5G przekazanym przez 

Organizatora, 

b) aktywne korzystanie z Internetu w sieci 5G zgodnie z wytycznymi i wymaganiami 

przekazywanymi przez Organizatora,   

c) sporządzanie raportów z Testów, zgodnie z wymaganiami Organizatora, 

d) dzielenie się wynikami testów na forum nasz.orange.pl  

e) wykonywanie innych czynności zleconych przez Organizatora. 

 

8. Organizator przekazuje Testerom:   

a) telefon,  

b) dedykowaną kartę SIM 5G,  

zwane dalej „Zestawem testowym”.  

 

9. Tester wykorzystuje Zestaw testowy wyłącznie na potrzeby związane z wykonywaniem 

Testu. Tester wykonuje Testy przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych przy czym 

okres Testów może zostać skrócony: 

c) na wniosek Testera przekazany Organizatorowi, 

d) na wniosek Organizatora przekazany Testerowi. 

 

10. Zakończenie okresu Testów na skutek upływu okresu Testu lub na skutek złożenia wniosku 

o którym mowa w ust.8, zobowiązuje Testera do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi 

Zestawu testowego. 

 

11. Zestaw testowy jest własnością Organizatora. Za uszkodzenie lub zniszczenie elementów 

wchodzących w skład zestawu odpowiedzialność ponoszą Testerzy, którym przekazano 

Zestaw testowy. 

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczonych usługach oraz za 

szkody poniesione w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług w 

czasie trwania Testu.  

 

13. Komunikacja pomiędzy Organizatorem z Testerami, w związku z prowadzonymi Testami lub 

rezygnacją z Testów, odbywa się przy użyciu dedykowanej skrzynki funkcyjnej 

NaszOrange@orange.com oraz poczty elektronicznej Testerów. Organizator może też 

przesyłać komunikację związaną z Testami na numer karty SIM 5G.  

 

14. Testerom nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w testach np. 

zwrot kosztów ładowania telefonu wchodzącego w skład Zestawu testowego.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu „Testów 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl” 

 

Zasięg dostępności sieci testowej 5G Orange Polska w Lublinie (mapka poglądowa) 

 
 

Zasięg dostępności sieci testowej 5G Orange Polska w Warszawie (mapka poglądowa) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu „Testów 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl” 
 
Oświadczam, że: 
 

1. zapoznałem się z „Regulaminem Testów 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl”, 

akceptuję treść tego Regulaminu i zgłaszam swoją kandydaturę do udziału w Testach 

5G w Lublinie / Warszawie* 

 

2. zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik 

nr 3 do „Regulaminu testów 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl” 

 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania, adresu mailowego oraz numeru telefonu w związku ze zgłoszeniem się 

do udziału w Testach 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl 

 

4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu 

mailowego, adresu zamieszkania, numeru telefonu, lokalizacji w przypadku gdy będę 

brać udział w Testach 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl w charakterze 

Testera.  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

                                       ………………………………         ………………………………… 
                                                miejscowość i data                                               czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu „Testy 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl” 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych osób, które zgłosiły się do udziału w Testach 5G dla 
użytkowników forum nasz.orange.pl w charakterze Testerów (dalej: „Uczestnicy”) jest Orange 
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 
(dalej: „Orange Polska”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska: 
inspektorochronydanych@orange.com  

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:   

a) rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w Testach 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl, 

b) dostarczenia Zestawu testowego za pośrednictwem firmy kurierskiej 

c) kontaktu w trakcie Testów 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl, przekazywania zadań 
związanych z realizacją Testów 5G dla użytkowników forum nasz.orange.pl.    

3. Orange Polska będzie przetwarzać Twoje dane osobowe  do zakończenia Testów 5G lub do 
odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także przez okres niezbędny do 
dochodzenia i obrony roszczeń lub przez okres wymagany ze względu na inny 
usprawiedliwiony cel  Orange Polska albo wymogi prawne.  

4. Uczestnik ma prawo do:  

a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej 
cofnięciem,  

b) żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Orange Polska,  

c) sprostowania (poprawiania) danych,  

d) usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,  

e) przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez 
Orange Polska lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,  

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
 
5. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z 
przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Uczestnik może skorzystać, zależeć będzie np. od 
podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.  

6. Jeśli Uczestnik uzna, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 
możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 


