KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZESYŁANIEM INFORMACJI
PRASOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Focus Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (03-905) przy ul. Francuskiej 37 wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS: 0000176100, REGON: 015574324, NIP: 9521928488 (dalej jako Focus Media Group
lub Agencja).
CEL, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
a. gromadzenie adresów mailowych z powszechnie dostępnych źródeł oraz tworzenie bazy
kontaktów w związku z prowadzoną przez Focus Media Group działalnością i koniecznością
rozpowszechniania informacji o prowadzonych działaniach, utrzymywanie komunikacji z
mediami m. in. poprzez wysyłanie informacji i materiałów prasowych, zaproszeń na
wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, które
polegają na konieczności zapewnienia możliwości komunikacji pomiędzy Focus Media Group
a podmiotami zajmującymi się działalnością dziennikarską w celu informowania o działaniach
podejmowanych przez Agencje i prowadzenia współpracy z mediami;
Twoje dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą powstać w związku z
prowadzeniem z Tobą komunikacji. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
SPRZECIW

W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych gromadzonych przez Focus Media Group,
które są powszechnie i świadomie udostępnione przez Ciebie lub podmiot, z którym współpracujesz
na stronach internetowych związanych z prowadzeniem działalności dziennikarskiej, Agencja
wskazuje, że wysyłając wiadomość zawierającą informację prasową w treści maila spełnia obowiązek
informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem
Internetu odsyłając do treści poniższej klauzuli.
Jednocześnie w związku z przetwarzaniem danych w celu marketingu bezpośredniego Agencja
wskazuje, iż w każdej chwili przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w takim celu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Agencja nie będzie przetwarzała danych do
ww. celu.

Focus Media Group Sp. z o. o.
ul. Francuska 37, 03-905 Warszawa, tel. +48 (22) 88 00 430-431, fax +48 (22) 88 00 433
www.focusmedia.pl, info@focusmedia.pl
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000176100, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN
REGON 015574324, NIP 952-19-28-488

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

W celach wskazanych powyżej Focus Media Group przetwarza następujące dane: adres e-mail, imię i
nazwisko, a także ewentualnie stanowisko wraz z miejscem pracy.
ŹRÓDŁA POCHODZENIA D ANYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Focus Media Group w związku z przesyłaniem informacji
prasowych gromadzone są przez Administratora z powszechnie dostępnych źródeł tj. strony
internetowe redakcji, portali branżowych itp.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z udziałem których Focus Media Group
realizuje powyższe cele przetwarzania danych osobowych, a w szczególności:
a. podmiotom współpracującym ze Spółką Focus Media Group w związku ze świadczeniem
przez nas usług, w tym w szczególności podmiotowi obsługującemu infrastrukturę IT
systemów informatycznych Spółki Focus Media Group oraz Klientom, których obsługę
prowadzimy;
b. organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień;
c. podmiotom należącym do grupy Focus Media Group.
Twoje dane nie będą przekazywane przez Focus Media Group do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Focus Media Group, przysługują
następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia;
c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e. prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego
administratora
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
g. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdym momencie możesz skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień zgłaszając odpowiednie
żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@focusmedia.pl
lub w drodze korespondencji listowej na adres siedziby Spółki.
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Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie niezwłocznie po jego otrzymaniu. Zgłoszenie
powinno zawierać Twoje dane teleadresowe abyśmy mogli przed rozpoznaniem żądania mogli ustalić
i w razie konieczności potwierdzić Twoją tożsamość. Focus Media Group dokłada wszelkiej
staranności w celu uprzedniej weryfikacji osób, które zgłaszają żądania realizacji praw, mogących
mieć nieodwracalny skutek w stosunku do przetwarzanych danych osobowych.
Jeśli uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych zostały naruszone zasady
ochrony danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub prawa do dochodzenia roszczeń przed
sądem powszechnym.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych możesz to zrobić:
a. pisząc do nas na adres e-mail: dane.osobowe@focusmedia.pl
b. pisząc do nas na adres ul. Francuska 37, 03-905 Warszawa lub
c. dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 88 00 430.
Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych
osobowych przetwarzanych przez Focus Media Group.
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