KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU DOPISANIA SIĘ DO BAZY
WYSYŁKOWEJ CZASOPISMA BRANŻA DZIECIĘCA ORAZ ZGODA NA WYSYŁKĘ
CZASOPISMA I OFERTY

KLAUZULA INFORMACYJNA – BAZA WYSYŁKOWA
Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z
informacją o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i art. 26 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o
tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści
wspólnych uzgodnień Współadministratorów.
I. Współadministratorami Twoich danych osobowych są: Atomedia spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000621286, posiadająca NIP: 899 279 1829, REGON:
364629760, więcej możesz dowiedzieć się na stronie https://branzadziecieca.pl/ , oraz
B2B Mind Ltd z siedzibą w Rotherham (Wielka Brytania), adres: Unit 4E Enterprise
Court, Farfield Park, S63 5DB, wpisaną do Rejestru Spółek Anglii i Walii (Companies
House) pod numerem 9490122, dalej jako „Współadministratorzy”.
II.

Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w celu wysyłki
czasopisma Branża Dziecięca podmiotom biznesowym zainteresowanym tą tematyką.

III.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym
Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy
usług IT, księgowi, dostawcy usług chmurowych, podwykonawcy i zleceniodawcy
wykonujący dla Współadministratorów usługi, czy też drukarnie lub podmioty
obsługujące wysyłkę czasopisma, itp.

IV.

Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres 10 lat od końca naszej współpracy,
ze względu na okres przedawnienia niektórych roszczeń cywilnoprawnych oraz ze
względu na prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający również
na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

V.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

VI.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

VII.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
masz prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego
przetwarzania.

VIII.

Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie
Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonywania umowy.

IX.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Współadministratorzy wskazują ten
organ jako organ nadzorczy.

X.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez
Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z bazy wysyłkowej, a następnie zostaną
usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej
podstawie i we wskazanym Ci celu. Wypisać się możesz w każdej chwili informując
nas o tym.

XI.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
a) Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z
zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
b) Współadministratorzy
przechowują
wszelką
dokumentację
współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

dotyczącą

c) W związku z faktem, że Współadministratorzy korzystają z zewnętrznych dostawców
różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Apple, itp. dane mogą być
przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one
przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy
Prywatności - Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych
osobowych.
d) Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych
osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny
dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo
Współadministratorzy
zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby,
które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby
dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do
zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także zostały uprzednio zaznajomione
z zasadami i przepisami o ochronie danych osobowych.
e) Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych
osobowych. Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
•
•
•
•

zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i
odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i
dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków
technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa
przetwarzania;
w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązaują się do
stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie
danych osobowych.

f) Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi
przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w
szczególności wymogów z art. 28 RODO.
XII.

Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych i
samodzielnie wykonują czynności związane z ochroną danych osobowych. We
wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz
kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Możesz to zrobić używając
podanych danych kontaktowych (punkt kontaktowy):
e-mail: prywatnosc@branzadziecieca.pl Numer telefonu: (+48) 71 735 15 66 lub
pisemnie na adres: Atomedia Sp. z o.o., Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław.

XIII.

Twoje dane osobowe podane przy zapisie do bazy wysyłkowej nie są profilowane.

Polityka prywatności znajduje się TUTAJ.

