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1. Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych podanych przez Zamawiającego w związku z Zamówieniem
na ogłoszenie/reklamę/komunikat/nekrolog (Ogłoszenie) przeznaczone do publikacji w Gazecie Wyborczej oraz innych
tytułach prasowych wydawanych przez Agorę S.A., w serwisach i aplikacjach z grupy Wyborcza.pl, logo24.pl,
kuchnia.pl lub w serwisach partnerów Agory S.A. i/lub Zamówieniem na prenumeratę cyfrową. Niniejsza informacja
nie dotyczy Ogłoszeń zamawianych za pośrednictwem Internetowego Biura Ogłoszeń ani zamówień na prenumeratę
składanych za pośrednictwem serwisu Wyborcza.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732)
(dalej Administrator), tel: 22 555 55 55 e-mail: reklama@agora.pl
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących danych osobowych, na adres e-mail: iod@agora.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji i rozliczenia Zamówienia (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym celu dane będą przetwarzane
do czasu realizacji i rozliczenia Zamówienia;
b) realizacji związanych z Zamówieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. wynikających przede
wszystkim z przepisów prawa, w tym rachunkowych oraz podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO)
– w tym celu dane będą przetwarzanie przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych
(tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO):
- w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych – w tych celach dane będą przetwarzane przez okres
do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania o usunięcie danych, ale nie dłużej,
niż przez 2 lata;
- w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – w tym celu dane
będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych,
ale nie dłużej niż przez 10 lat;
d) kontaktu w sprawie naszych ofert – tylko wtedy, gdy udzielona została zgoda taki kontakt na podany adres e-mail
lub na telefon (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO). Taka zgoda może być w każdym czasie cofnięta
(nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania danych przed jej cofnięciem).
W tym celu będziemy przetwarzać podane dane przez okres do czasu cofnięcia zgody lub uzasadnionego żądania
usunięcia danych lub sprzeciwu.
RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE
5. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
- w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celu takiego
marketingu);
- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli dane są przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 c
powyżej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
6. Zamawiającemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
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Zamawiającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym
usługi na rzecz Administratora, a także administratorom serwisów internetowych, w których ma być opublikowane
Ogłoszenie. Dane osobowe Zamawiającego mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie
wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do realizacji
Zamówienia.
9. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z aktywacją prenumeraty cyfrowej jest
zawarta w Regulaminach, których akceptacja jest konieczna w celu korzystania z prenumeraty.
10. W związku z wykorzystywanymi przez Agorę S.A. rozwiązaniami informatycznymi wykorzystywanymi w celu obsługi
Zamówień na reklamę dane osobowe podane w takich Zamówieniach mogą być powierzone do przetwarzania
procesorowi z siedzibą w Indiach. Kraj ten nie został objęty decyzjami Komisji Europejskiej w zakresie uznania
zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Dlatego zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 lit. f)
w związku z art. 46 RODO oraz Decyzji Komisji Europejskiej Nr 2001/497/EC w zakresie wprowadzenia
alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw
trzecich, zawarliśmy z procesorem umowę o treści odpowiadającej Pakietowi I Standardowych klauzul umownych
w sprawie przekazywania danych osobowych ze Wspólnoty do państw trzecich.
Więcej na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Transparentności.
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