Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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), zwane „RODO”.
Z związku z faktem, iż Państwa dane są przetwarzane przez GENERATIONS Sp. z o.o. Sp.K. w ramach
bazy dziennikarzy, której przekazywane są informacje o akcjach organizowanych przez Generations (akcje
informacyjne, edukacyjne i rozrywkowe skierowane m.in. do dzieci, młodzieży, rodziców nauczycieli,
przedszkoli, szkół), pragniemy przekazać Państwu kompleksową informację na temat przetwarzania
Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
Generations sp. z o.o. jest organizatorem m.in. akcji takich jak Festiwal Kinder+Sport Radość z Pływania,
Rodzice i dzieci Powietrze bez śmieci, Być jak Ignacy, Body2Body.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać informacji o akcjach edukacyjnych i rozrywkowych organizowanych
przez GENERATIONS, wystarczy wypisać się z bazy poprzez wysłanie stosownej wiadomości na
adres pr@gnrs.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
I.
Administratorem Państwa Danych jest GENERATIONS sp. z o.o. sp.k., ul. Śmiała 31a, 01-523
Warszawa. Państwa Dane osobowe zostały są przetwarzane w ramach bazy dziennikarzy, którym
przekazywane są informacje o akcjach organizowanych przez Administratora.
II. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce pracy,
stanowisko, dane kontaktowe (email, numer telefonu, tematyka poruszana w publikacjach).
III. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania wypisania z
bazy dziennikarzy. Administrator może także samodzielnie usunąć Państwa dane z bazy w przypadku
powzięcia informacji, że nie zajmują się już Państwo działalnością publicystyczną (np. usunięcie Państwa
danych ze stopki redakcyjnej portalu, gazety lub innego medium).
IV. Państwa dane są udostępniane klientom administratora, na których rzecz organizowana jest akcja
informacyjna, edukacyjna, promocyjna, wyłącznie na potrzeby takiej akcji. Podmioty te nie są uprawnione do
samodzielnego korzystania z Państwa danych, np. w celach marketingowych.
V. Państwa dane zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. sieć Internet). Podstawą
przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (przekazywanie mediom
informacji o akcjach edukacyjnych i rozrywkowych organizowanych przez Administratora) – art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO.
VI. Przysługuje Państwu prawo do:
uzyskania informacji na temat przetwarzania danych (prawo dostępu do danych), w tym o kategoriach
przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli
spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora w formacie umożliwiającym ich
przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
VII. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych (w tym żądanie
usunięcia danych/złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych powinny być kierowane na
adres pr@gnrs.pl.

