Informacja o administratorze danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Grupa RX sp. z o.o. (dalej: „Spółka”). Z
siedzibą w Warszawie, ul Kijowska 1 (03-738). Nasz adres e-mail to: biuro@gruparx.com.pl.
Inspektor Ochrony Danych:
W Spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem może jest
możliwy pod adresem Spółki oraz poprzez e-mail: iod@gruparx.com.pl.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe za odrębnie wyrażonymi zgodami, w celu
określonym prowadzenia działań marketingowych naszych produktów lub usług oraz
produktów lub usług naszych partnerów.
Podstawą prawną przetwarzania we wskazanym celu jest:
1) niezbędność w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest
podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
prowadzenie działań marketingowych produktów lub usług naszych zaufanych partnerów.
Przekazywanie danych osobowych:
Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli realizować cel wskazany powyżej, Pani/Pana dane
osobowe będą mogły być przekazywane odbiorcom danych takich jak spółki z grupy
kapitałowej oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. podmioty, które obsługują
systemy teleinformatyczne Spółki.
Czas przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub do wycofania przez
Panią/Pana uprzednio nam udzielonej zgody, chyba że na podstawie obowiązujących
przepisów konieczne to będzie po zakończeniu umowy.
Prawo podającego dane:
Ma Pani/Pan prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; oraz
wycofania zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie (bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem); a także
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zapisu na newsletter lub otrzymywania
informacji handlowych. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy taką możliwość.

