Bydgoszcz, 25. maja 2018 r.
INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
KONTRAHENTÓW I PARTNERÓW MEDIA MAGAZINES SP. Z O.O.
Szanowni Państwo,
W związku z reformą systemu ochrony danych osobowych i wejściem w życie przepisów
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 (dalej: RODO) przedstawiamy informacje o celach i zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych przez Media Magazines sp. z o.o. oraz o przysługujących
Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Media Magazines sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy NIP: 897-10-05-760, REGON: 930379873, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000100169.
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: kontakt@m-m.com.pl .
2. Przetwarzanie Państwa danych i danych Państwa partnerów przekazanych przez
Państwa odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania
zamówionych przez Państwa lub spółkę Media Magazines usług/dostaw/realizacji
zlecenia. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez
Państwa, a w przypadku dostaw przez spółkę, zleceń i obejmuje dane konieczne
i niezbędne dla prawidłowej ich realizacji – imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu,
adres poczty elektronicznej oraz dane firmy, nasza komunikacja związana z realizacją
zlecenia, którą Państwo lub osoba wskazana przez Państwa (osoba powiązana)
reprezentujecie. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą
na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane, które przetwarzamy przekazali nam Państwo dobrowolnie w ramach współpracy
pomiędzy naszymi firmami. Dane mogą być przetwarzane w celach ww. oraz w celu
bieżącej komunikacji z firmą z którą jesteście Państwo powiązani, w celu
podtrzymywania relacji i prezentowania naszej oferty.
4. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom
dostarczającym zewnętrzne usługi dla Media Magazines sp. z o. o. konieczne
dla prawidłowej realizacji Państwa zlecenia (np. pocztowe, firmy z branży IT,
przewozowe, kurierskie etc.).
5. Media Magazines sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Państwa
dane były chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, przed ich
nieautoryzowanym użyciem, zniszczeniem czy też nieplanowaną utratą (nie dotyczy
usunięcia na wniosek zainteresowanego). Państwa dane osobowe będą przechowywane
przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie
krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres, przez
który jesteśmy zobowiązani przetwarzać te dane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał dłużej.
6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych
osobowych, ich aktualizacji, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Nasza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Dokładamy wszelkich
starań by była ona zawsze aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dlatego też
podlega ona stałemu nadzorowi. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia
zmian do aktualnej polityki bezpieczeństwa pojawi się jej stosowna aktualizacja.

