POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH DZIENNIKARZY
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Publicis spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000019700 NIP: 521-012-09-02, REGON: 011005003; mail: publicis@publicis.pl („Spółka”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres mailowy, nazwę redakcji, nr tel. kontaktowy do Państwa
i do Redakcji, adres i rodzaj medium w którym Państwo pracują.

Do czego używamy Państwa danych osobowych?
Danych osobowych używamy w celu wysyłania notek prasowych informujących o działalności podmiotów
wchodzących w skład Publicis Worldwide Polska (Publicis Sp. z o.o., Publicis Lion Sp. z o.o. oraz Publicis DWL,
Publicis Consultants, Publicis Healthcare).

Na jakiej podstawie i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, którą Państwo zawsze mogą
odwołać.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, zwanych danymi wrażliwymi. Państwa dane
osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywoływałoby wobec
Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływało.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowujemy do momentu wyrażenia sprzeciwu, wycofania zgody lub do momentu
powzięcia informacji o nieużyteczności kontaktu.

Kiedy i komu możemy przekazać dane?
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom Spółki podczas wysyłki materiałów prasowych
zawierających informacje marketingowe; mogą zostać udostępnione podwykonawcom zapewniającym nam
usługi prowadzenia baz danych i dostarczającym odpowiednie oprogramowanie. W przypadku każdego
przekazania lub udostępnienia danych zapewniamy odpowiednie instrumenty prawne, by Państwa prawa były
odpowiednio chronione.

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie do Państwa danych osobowych?
Możecie Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia danych oraz zrealizować prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeśli uznacie Państwo, że nie przetwarzamy danych zgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?
W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw lub cofnąć każdą zgodę udzieloną Spółce w związku z
przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu możecie Państwo również przesłać wiadomość pocztą
tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe Spółki.

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?
Należy wysłać emaila na adres daneosobowe@publicismedia.com lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na
wskazane powyżej dane kontaktowe Spółki.
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