ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana
dane
osobowe
przetwarzane
są
zgodnie
z
przepisami
obowiązującego
prawa
w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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”).
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grey Worldwide Warszawa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 51. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych
osobowych należy kierować pisemnie na wyżej podany adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres
iod@grey.com.
2) Dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, wyrażonej przez wyraźne działanie
potwierdzające (art.6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO) poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola do wpisania
numeru telefonu komórkowego.
3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udział w akcji informacyjnej związanej z koniecznością
regularnego sprawdzania wentylacji w pomieszczeniach tj. sprawdzania przewodów kominowych („Akcja”). W
ramach Akcji i zgodnie z jej celem zebrane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wysyłania informacji o
zbliżającym się terminie sprawdzenia wentylacji przewodów kominowych. Wiadomości tekstowe SMS będą
wysyłane
co 3 miesiące przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
4) Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS, wysyłając wiadomość na adres
Administratora:
iod@grey.com.
Wycofanie
zgody
nie
wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez
jej wycofaniem.
5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, lub w przypadku uznania,
że straciły one aktualność, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia ich przesłania.
6) Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan również prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych
danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Nie
udostępniamy zgromadzonych danych osobowych nieuprawnionym osobom trzecim.
8) Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Panią /Pana. Dane osobowe są
przetwarzane (gromadzone, przechowywane i wykorzystywane) przez nas zgodnie z prawem i z zachowaniem
należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
9) Jeśli nie jest Pani/Pan usatysfakcjonowany sposobem, w jaki przetwarzane są dane osobowe, prosimy o
powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.

