Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Radio Plus Radom z siedzibą w Radomiu
pod adresem ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
iod@radioplus.com.pl.
3) Pańskie dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub z
ogólnodostępnych źródeł, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie
umowy) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości zawarcia wykonania przez Radio Plus Radom określonych zobowiązań.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- realizacji zawieranej umowy,
- relizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa,
- wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
- marketingu bezpośredniego poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności
i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon,
- informowania o organizowanych przez siebie wydarzeniach,
- tworzenia analiz, statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów
księgowych, windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych,
arbitrażowych i mediacyjnych.
5) Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją wskazanych celów, mogą
być:
a) Osoby upoważnione przez Administratora - pracownicy oraz współpracownicy;
b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych
(podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
c) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie
przepisów prawa;
d) Odbiorcy danych, tacy jak: kurierzy i banki.
Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom
międzynarodowym spoza EOG.
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy
zawartej przez Pana/Panią z Radiem Plus Radom, w związku z którą Państwa dane
osobowe są przetwarzane lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą
przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym
przepisach podatkowych. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych
przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym
momencie. W tym celu może Pan/Pani skontaktować się z Radiem Plus Radom na
adres mailowy radio@radioplus.com.pl lub pod telefonem 48 38 99 983.

8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli
zostanie uznane, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem
przepisów "RODO"
9) Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, wynikiem
oczywistego upublicznienia i prawnie uzasadnionym interesem administratora.
10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).
Dziękujemy za zapoznanie się z nowymi postanowieniami dotyczącymi ochrony
danych osobowych.
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