OGŁOSZENIE DROBNE
DRUK I OŚWIADCZENIE
TREŚĆ OGŁOSZENIA
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI):

DANE ZLECENIODAWCY (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, NIP, NR TELEFONU):
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1. Z
 leceniodawca oświadcza, że przed złożeniem niniejszego zlecenia zapoznał się z treścią Zasad Ogólnych oraz Zasad Szczególnych umieszczania ogłoszeń (w tym ogłoszeń drobnych) obowiązujących w przedsiębiorstwie Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie, dostępnych w Internecie
pod adresem http://polskapress.pl/pl/reklama/zasady-zamieszczania-ogloszen (dalej łącznie jako Zasady).
2. Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje Zasady.
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy, w tym informacja o Administratorze tych danych, znajduje się na niniejszym druku.
.............................................................................
Podpis Zleceniodawcy
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DANE OSOBOWE
SKRÓCONA NOTA INFORMACYJNA

SKRÓCONA NOTA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH
OSOBOWYCH
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45
(dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl.
Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych
mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail
iod@polskapress.pl.
W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
• zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
• dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym
wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
• badać Państwa satysfakcję i opinię,
• móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać
z naszych uprawnień,
• rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez
wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,
• 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.
Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę 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.

•

•

 niesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną
w
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 wykonać
poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy:
rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres:
Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub
wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pełna wersja Noty
Niniejsza Nota nie przedstawia wszystkich informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Pełna wersja Noty dostępna jest na naszej stronie internetowej www.prywatnosc.polskapress.pl,
a także w naszej siedzibie oraz w Biurach Ogłoszeń.
Prześlemy Państwu pełną wersję noty na Państwa adres mailowy,
jeżeli wyrażą Państwo takie życzenie i podadzą nam swój adres e-mail
w tym celu.

.............................................................................
Podpis Zleceniodawcy

Jeśli cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wyrażą Państwo sprzeciw w tym zakresie wówczas będziemy
przetwarzać Państwa dane przez dalsze 3 miesiące na tzw. liście Robinsonów tj. liście osób, które nie życzą sobie dalszych kontaktów marketingowych z naszej strony.   
Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo do:
• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 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,
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