Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dziennikarzy, redaktorów i osób
współpracujących ze Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w obszarze komunikacji
Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych
Osobowych (RODO), czyli 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 i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Z uwagi na to, że Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane pozyskane z
ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony internetowe lub prasa, chcemy przekazać więcej informacji
o tym procesie.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej S-I). Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych w S-I: inspektorochronydanych@s-i.pl
Państwa dane są umieszczone w bazie danych dziennikarzy, do których są kierowane komunikaty
prasowe od S-I. Dane te wykorzystujemy w celu kontaktu telefonicznego lub na posiadany adres e-mail
i przekazywania informacji skierowanych do mediów, w tym zawierających informacje handlowe,
dotyczących S-I.
Podstawą umieszczenia Państwa danych w bazie dziennikarzy otrzymujących komunikaty prasowe,
zaproszenia na wydarzenia i odpowiedzi na państwa Pytania oraz przekazywania skierowanych do
mediów informacji telefonicznie lub przesyłania ich na podany w czasie kontaktu z S-I adres np.: w
formie wizytówek, kontaktu mailowego telefonicznego itp., jak też przyporządkowania Państwa do
odpowiedniego segmentu według kryterium tematycznego i terytorialnego redakcji, dla której Państwo
pracujecie, jest realizacja uzasadnionych interesów S-I.
Zakres danych, jakie przetwarzamy, obejmuje Państwa służbowy adres mailowy, służbowy numer
telefonu, nazwę redakcji, w której Państwo pracujecie oraz imię i nazwisko.
Państwa dane nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.
Dane te będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będą Państwo zainteresowani otrzymywaniem od
nas komunikatów prasowych. Jeśli otrzymamy od Państwa informacje, że nie chcecie już ich
otrzymywać, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu i będziemy je przetwarzać
jedynie w okresie i dla celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego
prawnie uzasadnionego interesu.
Przysługuje Państwu prawo do:
• żądania dostępu do Pani/Pana danych przetwarzanych przez S-I,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania przez Państwa danych przetwarzanych
przez S-I lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy
prawnej oraz celu przetwarzania danych.
Jeśli uznają Państwo, że S-I przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem mogą Państwo wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy i zabezpieczamy Państwa dane,
czy o przysługujących uprawnieniach, zapraszamy na stronę:
www.swiatlowodinwestycje.pl/ochrona-danych-osobowych

