INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PRO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PRZYSIECE POLSKIEJ
W związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym
Rozporządzenia 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 osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) (dalej jako „RODO”) oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
uprzejmie informujemy, że spółka Pro Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Przysiece Polskiej (ul. Główna nr 34, 64-030 Śmigiel) (dalej jako „Pro Media” lub „Spółka”)
przetwarza informacje, które mogą mieć charakter danych osobowych, na zasadach opisanych poniżej.
Poniżej umieszczone zostały informacje w jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe przez
Pro Media oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z ich przetwarzaniem.
Zgodnie z art. 13 RODO, Pro Media informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator") jest Pro Media Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysiece Polskiej, ulica Główna 34, 64-030
Śmigiel, REGON: 301985780, NIP: 6981834764, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000404248.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (adres: ulica Główna 34, 64-030 Śmigiel) lub
drogą e-mailową pod adresem rodo@kubki.com.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Pro Media polegają na oferowaniu w ramach
prowadzonej działalności Klientom usług agencji reklamowej, w tym świadczeniu usług
drukowania, oraz innych usług określonych w rejestrze przedsiębiorców wg klasyfikacji PKD.
Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej, mieści się w zakresie działalności
gospodarczej Pro Media. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Pro Media mogła realizować
usługi dla swoich Klientów. Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu dostarczania
kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Pro Media produktów, jak
również w celach statystycznych.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez
Państwa na podstawie umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
przez Pro Media. Ponadto informacje te mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych,
tj. m. in. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Głównego Urzędy
Statystycznego (GUS).
6. Pro Media nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków
bezpieczeństwa.

7. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych będą posiadać osoby
upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich.
9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Pro Media przez okres niezbędny dla realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Pro Media, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
f. przenoszenia Państwa danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
(ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
11. Z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:
a. kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@kubki.com.pl
b. kontakt pisemny, adres: Przysieka Polska, ul. Główna nr 34, 64-030 Śmigiel.
13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem podjęcia współpracy oraz ewentualnie
zawarcia umowy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez Pro Media.
W przypadku ich niepodania, Pro Media nie będzie posiadała informacji niezbędnych dla
realizacji przedmiotowej umowy. Brak informacji skutkować będzie niemożnością prawidłowej
realizacji współpracy oraz wykonania ww. umowy przez Pro Media.
14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
15. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
16. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami
i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej.

