
Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 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 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (Dane osobowe) jest „W.P.C.” sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-
677 Warszawa, NIP: 5270204264 („ADO”).

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania oraz montażu reklamy produktów oferowanych
przez ADO w określonej placówce handlu detalicznego.

3. Administrator  będzie  przetwarzał  Dane  osobowe  osoby  wyznaczonej  do  kontaktu  przez  placówkę
określoną powyżej w zakresie następujących danych osobowych: 

 Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, stanowisko 

 Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,

4. Podstawą  przetwarzania  danych  jest  zgoda  osoby,  której  dane  dotyczą.  Wyrażenie  zgody  jest
dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania montażu reklamy w placówce handlu detalicznego. 

3. Dana przetwarzane będą wyłącznie przez upoważnionych do przetwarzania danych pracowników ADO
zaangażowanych  w  proces  opracowania  i  montażu  reklamy.  Odbiorcami  Danych  osobowych  będą
podmioty którymi ADO posługuje się w celu zrealizowania procesu montażu reklamy (podwykonawcy
usług montażowych). Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – wyłącznie w
przypadku jeśli wystąpią one z żądaniem przekazania danych w oparciu o ważną podstawę prawną.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat  od zrealizowania  procesu montażu reklamy
celem  zachowania  dokumentów  potwierdzających  wydatkowanie  środków  dla  celów  dokumentacji
rachunkowej  ADO  oraz  potwierdzenia  zamontowania  reklam  w  określonej  placówce  handlu
detalicznego.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Danych oraz prawo do możliwości ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do  przenoszenia  danych,  prawo wniesienia  sprzeciwu
wobec  przetwarzania  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wyrażenie sprzeciwu wobec zachodzących
czynności przetwarzania Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie
w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności przysługujących osobie której dane dotyczą.

7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie
Danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddane profilowaniu.

9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i do organizacji międzynarodowych.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej informację określającą zasady przetwarzania danych, niniejszym
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „W.P.C.” sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, NIP:
5270204264, moich danych osobowych w celu opracowania i zamontowania reklamy w 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
(firma i adres placówki)

                                                                                             

_______________________________
                                                                                 (data i podpis osoby, której dane dotyczą)


