Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Jesteśmy agencją Public Relations i podstawą naszej działalności jest utrzymywanie
relacji – z klientami, dziennikarzami, kontrahentami i innymi podmiotami, z którymi na
co dzień się kontaktujemy lub które kontaktują się z nami.
Aby móc spełniać naszą komunikacyjną misję, gromadzimy dane osobowe (najczęściej
imię i nazwisko, adres e-mail i telefon) przedstawicieli klientów, kontrahentów,
dziennikarzy oraz innych firm, z którymi pozostajemy w kontakcie.
Zapewniamy, że nie nadużywamy tych danych, nie przekazujemy ich oraz dbamy o ich
bezpieczeństwo. Stosujemy się także do przepisów prawa.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zastrzeżeń w tym zakresie
zapraszamy do kontaktu: kontakt@symetriapr.com.
Ochrona danych osób fizycznych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informujemy, że:
Administrator danych:
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Maja Młodzińska i Magdalena
Grochala, prowadzące wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej Symetria Public
Relations Maja Młodzińska Magdalena Grochala S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Kozia
26a, kod pocztowy30-733, e-mail:kontakt@symetriapr.com.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6
RODO i wyłącznie w celu prowadzenia działalności agencji Public Relations.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji zadań
wynikających z prowadzenia działalności spółki – agencji Public Relations.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO.
Odbiorcy danych:
Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem
sytuacji, w których są ku temu podstawy prawne, w tym na żądanie podmiotów
uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług przez nas oferowanych.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej :
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej
organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

