Klauzula informacyjna
dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane
w ramach usługi Katalog Firm

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”) informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „Administrator” lub „my”)
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS
0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą
się Państwo z nami kontaktować na wyżej wskazany adres korespondencyjny lub adres
e-mail: biznes.rodo@polskapress.pl

2.

Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie gdy korzystają Państwo z naszych produktów i usług.
Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich
jak: KRS, CEIDG, baza GUS i REGON, Panorama Firm, książki telefoniczne, publiczne domeny
i strony internetowe, w których udostępniane są dane przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
a także od podmiotów oferujacych usługi w zakresie opracowania i dostarczania informacji
gospodarczej w postaci cyfrowej. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu
30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi
wcześniej).

3. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
▪ prowadzić w ramach dedykowanych serwisów internetowych działalność informacyjną
w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, ograniczoną do
danych publicznie dostępnych, w tym publikować, aktualizować i usuwać Państwa dane
osobowe z Katalogu Firm – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO);
▪ prowadzić korespondencję w sprawach związanych z publikacją Wizytówki - w oparciu
o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
▪ realizować prawa osób, których dane dotyczą, w związku z publikacją Wizytówki w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
▪ badać Państwa satysfakcję i opinię - w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art.
6 ust. 1 lit. f) RODO);
▪ móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa
lub obronić się przed roszczeniami - w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art.
6 ust. 1 lit. f) RODO);
▪ korzystać z naszych uprawnień - w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO);

▪

▪

rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie
wewnętrznych analiz i statystyk - w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO);
prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego
i podmiotów trzecich, polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach)
, wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności
i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług - w oparciu o nasz
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku zawarcia z Administratorem Umowy o publikację Wizytówki w rozumieniu
przepisów Rozdziału IV Regulaminu Usługi Katalog Firm, dostępnego pod adresem
https://prywatnosc.polskapress.pl/regulamin-katalogu-firm
▪ zawrzeć i wykonać umowę – art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO;
▪ dokonać rozliczeń finansowych wynikających z wybranego przez Państwo płatnego
Pakietu usług w ramach tej umowy, w tym wypełnić ciążące na Administratorze
obowiązki podatkowe i rachunkowe – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wówczas
będziemy mogli również:
▪ przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych
i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych
partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych
systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
4.

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu
przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
▪
▪

▪

▪

▪

▪

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków
prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub
rachunkowych);
istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania
naszych towarów i usług lub działalności, jak też promowania/prezentowania
działalności lub towarów i usług naszych partnerów, badania Państwa satysfakcji i opinii,
dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz
i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień;
istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w badaniu satysfakcji i opinii klientów, jak też
w prowadzeniu analiz i statystyk, jak też w wykazaniu zasadności naszych roszczeń,
obronie przed roszczeniami, jak też w realizacji naszych uprawnień;
istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu działalności informacyjnej
w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej ograniczonej do
danych publicznie dostępnych w ramach dedykowanych serwisów internetowych;
mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na
temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów
z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych
systemów wywołujących.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do
realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
W szczególności, podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia
umowy (z wyjątkiem numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem
numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań
marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej
i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia
zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych
i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.
6. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub
obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych
następującym grupom odbiorców:
▪ podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom, organom
administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami;
▪ naszym podwykonawcom oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę
techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, serwisowe, archiwizacji
i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, agencjom reklamowym, dostawcom
narzędzi informatycznych, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom
windykacyjnym;
▪ innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom
z naszej grupy kapitałowej – Grupy Orlen, bankom, firmom świadczącym usługi
kurierskie i pocztowe;
▪ nieograniczonemu kręgowi odbiorców w zakresie informowania o prowadzonej przez
Państwa działalności gospodarczej ograniczonej do danych publicznie dostępnych
w ramach dedykowanych serwisów internetowych.
7.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej
z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi
roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw.
przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres
w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają
ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody,
w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy
lub wyrażenia zgody.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez
okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie będzie 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.

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana 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.

10. Posiadają Państwo prawo do:
▪ żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania
przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
▪ wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją –
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe
w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony
powód,
▪ przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na
podstawie Państwa zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas
posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych,
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez
zwrócenie się na adres kontaktowy: biznes.rodo@polskapress.pl albo pisemnie na nasz
adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
12. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się
drogą elektroniczną – na adres e-mail: iod@polskapress.pl lub listownie - na adres:
Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa

