
 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH 

 DO INFORMACJI O ZMIANIE ADRESU W CELU PRZEKIEROWANIA 

PRZESYŁEK POCZTOWYCH. 
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§ 1 

1. Regulamin dostępu do informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek 

pocztowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dostępu operatorów pocztowych  

do złożonych w placówkach pocztowych Poczty Polskiej S.A. przez adresatów informacji  

o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych, w przypadku kiedy adresat 

dokonujący zgłoszenia wyraził zgodę na jej przekazanie pozostałym operatorom pocztowym. 

2. Stosowany przez Pocztę Polską S.A. wzór formularza dotyczącego zgłoszenia informacji  

o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych zawiera zapisy w zakresie 

udzielania zgody przez adresata dokonującego zgłoszenia na przekazanie informacji  

o zmianie adresu pozostałym operatorom pocztowym. 

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) cennik – cennik dostępu operatorów pocztowych do informacji o zmianie adresu w celu 

przekierowania przesyłek pocztowych; 

2) operator pocztowy – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej,  

na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych; 

3) umowa – umowa o dostęp do informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek 

pocztowych, zawarta pomiędzy Pocztą Polską S.A., a operatorem pocztowym. 

 

§ 3 

1. Poczta Polska S.A. zapewnia operatorom pocztowym dostęp do informacji o zmianie adresu  

w celu przekierowania przesyłek pocztowych w zakresie i w terminach określonych w umowie. 

2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim złożeniu 

pisemnego wniosku przez operatora pocztowego. Wniosek może być złożony na formularzu 

stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

3. Umowa zawierana jest: 

a) na jednorazowe przekazanie informacji o zmianie adresu w celu przekierowania 

przesyłek pocztowych; 

b) na wskazany przez operatora pocztowego okres z aktualizacją miesięczną. 

4. Dostęp do informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych 

świadczony jest za odpłatnością ustaloną w cenniku – odrębnie za każdą pojedynczą 

informację o zmianie adresu (jeden adresat), nagranie płyty CD z danymi i za każdorazowe 

przesłanie płyty CD z danymi. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Poczty  

Polskiej S.A. oraz stanowi załącznik do umowy. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, określa obszar, z jakiego operator pocztowy chce otrzymać 

informacje. 
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6. Obszar, o którym mowa w ust. 5, może być określony jako: 

 cały kraj; 

 województwo/województwa; 

 placówka pocztowa/placówki pocztowe ze służbą doręczeń (nazwa placówki pocztowej 

musi być zgodna z formatem zapisu funkcjonującym na stronie Internetowej Poczty  

Polskiej S.A.). 

7. Sposób dokonywania opłaty za udostępnienie informacji o zmianie adresu w celu 

przekierowania przesyłek pocztowych określa umowa. 

 

§ 4 

1. Dostęp do informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych 

realizowany jest poprzez przekazywanie operatorowi pocztowemu, z którym została zawarta 

umowa, pliku elektronicznego w formacie XML wygenerowanego z arkusza kalkulacyjnego MS 

Excel, zawierającego aktualne informacje, wg stanu na dzień generowania danych,  

który wskazany będzie w umowie. 

2. Plik zaszyfrowany w sposób określony w umowie przekazywany jest na nośniku CD przez 

Pocztę Polską S.A.: 

a) przesyłką poleconą ekonomiczną na adres wskazany w umowie; 

albo 

b) w czasie bezpośredniego odbioru przez przedstawiciela operatora pocztowego  

ze wskazanej w umowie jednostki Poczty Polskiej S.A. 

3. Nazwa pliku zawierać będzie datę, kiedy został wygenerowany, w formacie rrrr-mm-dd  

(rok-miesiąc-dzień określone liczbami całkowitymi np. 2012-11-19). 

 

§ 5 

Przekazywany plik, o którym mowa w § 4 ust. 1, zawiera informacje o złożonych aktualnych 

żądaniach przekierowywania przesyłek pocztowych, obejmujące: 

1) imię i nazwisko lub nazwę adresata, 

2) dotychczasowy adres doręczania przesyłek pocztowych, 

3) nowy adres, na który przekierowywane mają być przesyłki pocztowe, 

4) okres na który zostało złożone żądanie przekierowywania przesyłek pocztowych.  

 

§ 6 

Operator pocztowy, z którym została zawarta umowa, zobowiązany jest do: 

a) wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, jedynie  

do przekierowywania przesyłek pocztowych adresowanych do adresatów, którzy złożyli 

informację o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych; 
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b) przestrzegania postanowień Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie przekazywanych  

na podstawie umowy informacji; 

c) odpowiedniego zabezpieczenia przekazywanych informacji, uniemożliwiających dostęp  

do nich osobom niepowołanym; 

d) nie przekazywania podmiotom trzecim (osobom prawnym lub fizycznym) informacji 

pozyskanych na podstawie umowy. 

 

§ 7 

W przypadku stwierdzenia przez Pocztę Polską S.A. przypadków naruszenia zasad określonych  

w § 6, Poczta Polska S.A. zawiadamia właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad 

prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, a także Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 


