
Klauzula obowiązku informacyjnego

dla osób kontaktujących się w sprawach związanych z przetwarzaniem ich
danych osobowych lub/i celem realizacji uprawnień wynikających z RODO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych  w  związku   z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej:
„RODO” lub „Rozporządzenie”) informujemy, że: 

1. Administrator danych
1.1.  Samodzielni administratorzy
         Administratorem Państwa danych osobowych są niżej wskazane podmioty w
zależności od tego,   
         który z nich decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych
osobowych: 

 Polska  Press  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (02-672),  ul.
Domaniewska  45,  
nr  KRS:  0000002408,  rodo.zgloszenia@polskapress.pl (dalej  jako:
„Polska Press” lub „Administrator”);

 Pro Media sp.  z o.o.  z  siedzibą w Opolu  (45-086),  ul.  Powstańców
Śląskich 9, nr KRS: 0000030307,  rodo.zgloszenia@polskapress.pl (dalej
jako: „Pro Media” lub „Administrator”);

 PL24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45,
nr  KRS:  0000955165,   rodo.zgloszenia@polskapress.pl (dalej  jako:
„PL24” lub „Administrator”). 

1.2.    Współadministratorzy
W zakresie, w jakim Państwa żądanie odnosi się do przetwarzania Państwa
danych w celu: 
 umożliwienia Państwu korzystania z naszych serwisów internetowych i

aplikacji mobilnych, 
 otrzymywania  i  odpowiadania  na  Państwa  zapytania  przesyłane  za

pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w ramach naszych
serwisów oraz aplikacji mobilnych, 

 oferowania i  realizacji  naszych usług, z których korzystacie Państwo i
które  są  świadczone wspólnie  przez  nasze spółki  drogą elektroniczną
(takie  jak:  prenumerata  wydawanych  tytułów  prasowych,  e-wydania,
wysyłka  newsletterów,  publikacja  wizytówek  w  Katalogu  Firm,
korzystanie  przez  Państwa  z  opcji  pozostawiania  komentarzy,
korzystanie z forum), 

 analizowania  ruchu  internetowego  pod  kątem  badania  aktywności
użytkowników,  
w  szczególności  ich   preferencji  co  do  poszukiwanych  treści,  w  celu
zebrania  danych  niezbędnych  dla  optymalizacji  działalności
marketingowej i reklamowej,

administratorami Państwa danych osobowych są łącznie spółki Polska Press,
Pro  Media  oraz  PL24,  które  przetwarzają  je  na  zasadzie
współadministrowania,  w  rozumieniu  art.  26  RODO  -  
co  oznacza,  że  wspólnie  ustalają  cele  i  sposoby  przetwarzania  Państwa
danych  osobowych  (dalej  Polska  Press,  Pro  Media  oraz  PL24  mogą  być
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wspólnie  zwane  „Współadministratorami”,  zaś  każda  z  osobna
„Współadministratorem”).

1.3 Jako Współadministratorzy Państwa danych osobowych, zawarliśmy umowę 
o współadministrowaniu danymi, regulującą między innymi zasady i sposób
realizacji wobec Państwa naszych obowiązków wynikających z RODO. Wobec
tego informujemy, że Polska Press zobowiązała się do realizacji w imieniu
własnym oraz pozostałych Współadministratorów (tj. Pro Media oraz PL24)
obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą, jak również
do przyjmowania i rozpatrywania żądań dotyczących realizacji Państwa praw
wynikających z RODO. Pragniemy jednak podkreślić, że niezależnie od tego
uzgodnienia,  przysługuje  Państwu  prawo  realizacji  Państwa  uprawnień
wobec każdego ze Współadministratorów Państwa danych osobowych. 

2. Punkt kontaktowy
Jako Współadministratorzy Państwa danych osobowych wyznaczyliśmy punkt
kontaktowy,  
z  którym  mogą  się  Państwo  skontaktować  we  wszystkich  sprawach
związanych  
z  przetwarzaniem przez  nas  Państwa  danych  osobowych.  Informujemy,  że
punktem kontaktowym jest Polska Press, a kontakt z nami jest możliwy:

 korespondencyjnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska
45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”, 

 drogą elektroniczną na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl.

Ponadto,  wskazujemy,  że  kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w
odniesieniu do Polska Press oraz Pro Media możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@polskapress.pl,  natomiast  Inspektor  Ochrony  Danych  PL24  sp.  z  o.o.
pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem iod@pl24.waw.pl. 

3. Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskujemy co do zasady bezpośrednio od Państwa,
gdy kontaktujecie się Państwo z nami, w tym przesyłacie żądania w zakresie
realizacji Państwa praw.  

 
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie umożliwiającym nam na
prawidłowe oznaczenie Państwa tożsamości jako osoby, której dane dotyczą
(co  najmniej  imię  i  nazwisko)  -  zakres  tych  danych  wynika  również  z
wybranego  przez  Państwa  kanału  kontaktu  (adres  e-mail/adres
korespondencyjny).  Przetwarzamy  Państwa  dane  osobowe  również  w
zakresie  niezbędnym do  weryfikacji  i  realizacji  Państwa  żądania,  ponadto
będziemy  przetwarzać  także  wszelkie  dodatkowe  dane  osobowe,  jakie
podacie Państwo w swoim zgłoszeniu (np. numer telefonu).
 

5. Cele i postawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Obsługa zgłoszonego przez Państwa
wniosku, w tym weryfikacja Państwa
tożsamości,  realizacja  żądania,
udzielenie odpowiedzi na otrzymane
zgłoszenie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 
odpowiednimi przepisami 
Rozporządzenia
(realizacja obowiązku prawnego 
Administratora)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
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(w ramach prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora, jakim jest 
obsługa kierowanej do nas 
korespondencji)

Archiwizacja  prowadzonej
korespondencji

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(w ramach prawnie uzasadnionego 
interesu administratora 
polegającego na zapewnieniu 
prawidłowego przechowywania 
korespondencji prowadzonej w 
związku ze zgłoszonym przez 
Państwa wnioskiem)

Dochodzenie  roszczeń  lub  obrona
naszych praw

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(w ramach prawnie uzasadnionego 
interesu administratora 
polegającego na ustaleniu, 
dochodzeniu oraz rozpatrywaniu 
roszczeń)

6. Dobrowolność podania danych osobowych
            Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w

pkt 5 powyżej, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
identyfikację  Państwa  tożsamości,  
a w konsekwencji realizację Państwa wniosku. 

7. Odbiorcy danych osobowych
           Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

a. podmiotom  upoważnionym  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  tym
sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z
prowadzonymi przez nie postępowaniami; 

b. spółkom  z  GK  ORLEN  -  w  przypadku,  gdy  będzie  to  niezbędne  do
realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych, 

c. podmiotom świadczącym na rzecz  Administratora  obsługę techniczną,
informatyczną   
i  administracyjną,  w  szczególności:  usługi  IT,  analityczne,  serwisowe,
archiwizacji  
i  niszczenia  dokumentów,  obsługi  korespondencji,  usługi  doradcze  i
prawne,  dostawcom  narzędzi  informatycznych,  a  także  operatorom
pocztowym i firmom kurierskim. 

6.    Transfer danych poza EOG
Nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku konieczności przekazania danych
poza  EOG,  zagwarantujemy  zastosowanie  adekwatnych  środków  ochrony
danych osobowych,  w tym m.in.:  a) art.  45 ust.  1 RODO – na podstawie
decyzji  Komisji  Europejskiej  stwierdzającej  odpowiedni poziom ochrony (w
przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46
ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej
na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez
Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł
korporacyjnych.  W  przypadku  przekazania  danych  poza  obszar  EOG,
przysługuje  Państwu  prawo  do  informacji  o  sposobach  uzyskania  kopii



zabezpieczeń  lub  o  miejscu  ich  udostępnienia.  
W przypadku przekazania danych poza obszar  EOG,  przysługuje Państwu
prawo  do  informacji  
o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.  

7. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny
do prawidłowej obsługi Państwa żądania, a także poinformowania Państwa o
sposobie  realizacji  złożonego  przez  Państwa  wniosku,  a  następnie
przechowywane  przez  okres  przedawnienia  roszczeń  wynikający  
z przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z
danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem
wynikającym z przepisów prawa, podejmiemy uzasadnione działania w celu
usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu
ich anonimizacji.

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
           Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Nie będziemy

także  dokonywać  operacji  przetwarzania  danych  w  sposób  całkowicie
zautomatyzowany,  które  jednocześnie  mogłyby  prowadzić  do  wydawania
decyzji,  wywołujących  wobec  konkretnej  osoby  skutki  prawne  lub  
w podobny sposób istotnie na nią wpływających. 

9. Pouczenie o przysługujących prawach
Przysługuje Państwu prawo żądania:  
a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO. 

W  przypadku  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Administratora  lub
Współadministratorów  
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 –
tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo
w  dowolnym  momencie  wnieść  sprzeciw  –  z  przyczyn  związanych  z  jej
szczególną sytuacją. 

Wszystkie  powyżej  wymienione  uprawnienia  mogą  Państwo  zrealizować
poprzez zwrócenie się do nas na adres wskazany w pkt 2 niniejszej klauzuli. 

Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. 


