Informacja o Prywatności
Przeczytałam/em i zrozumiałam/em poniższą Informację o Prywatności zawierającą informację na
temat przetwarzania moich danych osobowych, będącą częścią mojej zgody udzielanej poniżej:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016
dotyczącym ochrony danych osobowych /RODO/na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
niezbędne jest uzyskanie Państwa zgody Pani/Pana dane zostały uzyskane bezpośrednio od
Pani/Pana i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Moje dane osobowe w zakresie podanym w toku procesu rejestracji i tworzenia mojego profilu
użytkownika oraz dane osobowe gromadzone w związku z i w poniższych celach (pod warunkiem
wyrażenia przeze mnie zgody na dany cel przetwarzania danych) mogą być przetwarzane w
następujących celach:
•

•

•

cel marketingowy – obejmujący analizowanie moich preferencji, aktywności i zainteresowań
w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących
mnie treści i ofert oraz zarządzanie przez PAP S.A. potencjalnymi możliwościami
sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych
prowadzenie marketingu bezpośredniego – obejmujące przekazywanie mi treści
marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami oraz
zarządzanie nimi w tym zakresie
organizacja Wydarzeń (wyłącznie w przypadku zapisania się na dane wydarzenie)

Administratorem moich danych jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-502), ul.
Bracka 6/8.
Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do moich danych osobowych: upoważnieni
pracownicy i przedstawiciele administratora, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz administratora
usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, podmioty świadczące usługi
teleinformatyczne, podmioty wspierające utrzymanie relacji i inicjatyw biznesowych, podmioty
współpracujące z Polską Agencję Prasową będące organizatorami merytorycznymi Wydarzenia. Moje
dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z
obowiązującym
prawem.
Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
•
•
•

kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt
nieaktywny);
po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres
kolejnych 3 lat dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów
marketingowych.
Moje uprawnienia: Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych. Jestem
świadomy, że jako podmiot danych osobowych (osoba, której dane te dotyczą) mam prawo żądać
udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej
zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej

prawa mogą być przeze mnie egzekwowane za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres ochronadanychosobowych@pap.pl Ponadto, jeżeli
uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

