
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Eurozet  Radio  sp.  z  o.  o.  z siedzibą w
Warszawie (00 – 503), ul. Żurawia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:  0000042292,  REGON: 017270730,
NIP: 5252208814, kapitał zakładowy: 70 743 500 zł („Administrator”).

2. W zakresie  danych  osobowych może się  Pani/Pan  skontaktować się  z  Administratorem za
pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Żurawia 8 (00 - 503 Warszawa) lub poprzez
wiadomość e-mail na adres: iodo@eurozet.pl.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 („RODO”) w następujących celach oraz w oparciu o
następujące podstawy prawne:

a. w  celu  niezbędnym  do  kontaktu  (prowadzenia  korespondencji)  w  związku  z
żądaniem oraz w celach z niego wynikających (załatwienie sprawy) na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze);

b. w celu  ustalania,  dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi  roszczeniami  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią, polegających na obronie praw).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: usługodawcy, którzy wykonują na rzecz
Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego, kurierzy, operatorzy pocztowi, podmioty
archiwizujące dokumenty, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne oraz inne podmioty z
grupy kapitałowej Eurozet.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  czas  realizacji  żądania  (w  tym  czas
udzielenia  odpowiedzi  na  żądanie),  a  po  tym czasie  przez  okres  wymagany  bezwzględnie
obowiązującymi  przepisami  prawa  (w  tym  przez  okres  określony  przepisami  dotyczącymi
dochodzenia roszczeń) lub do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  przysługuje  gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się
Pani/Pan znalazła/znalazł.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na żądanie i jest dobrowolne.
Konsekwencją  braku  podania  danych  osobowych  jest  brak  możliwości  wypełnienia  żądania  i
udzielenia  odpowiedzi  na  żądanie.  Dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych osobowych do
państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.
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