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TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rosat 
Media Robert Saternus, ul. Nadwiślańska 30, 32-590 Libiąż- 
Gromiec. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez 
adres e mail: administrator@rosatmedia.pl, telefonicznie pod 
numerem 12 638 15 08 lub pisemnie na adres Rosat Media, ul. 
Kołowa 5/14, 30-134 Kraków. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych 
Osobowych, który jest osobą dedykowaną do spraw z zakresu 
ochrony danych osobowych. Kontakt z Koordynatorem 
Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem 
adresu e-mail: administrator@rosatmedia.pl. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych 
oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu.  
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania 
wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do 
kontaktu. 

CELE PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA PRAWNA 

Będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe ponieważ 
jest Pani/Pan osobą wskazana do kontaktu lub wykonującą 
zlecenie w imieniu naszego kontrahenta lub potencjalnego 
kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać 
Pani/Pana dane w celu bieżącego kontaktu a także  
prawidłowego i efektywnego wykonania umowy. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych 
osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność przetwarzania DO do 
celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych 
interesów. 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku  jest 
możliwość realizowania bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami 
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oraz możliwość należytej realizacji zawartej umowy, a także 
ustalenie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń. 

ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione: 
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, 
- zewnętrzne biuro rachunkowe, 
- kooperanci, podwykonawcy firmy w celu realizacji umowy, 
obsługi zlecenia, 
- dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego, 
- podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, 
- podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze, 
- firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali 
dostawcy usług pocztowych. 
  
Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów 
przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki 
ochrony zebranych przez nas danych osobowych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
trwania umowy zawartej z Pani / Pana pracodawcą lub 
podmiotem, który Pani / Pan reprezentuje. 
 
Okres przechowywania danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed 
takimi roszczeniami przez Administratora. 
Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane 
zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Pani / Pana dane osobowe otrzymaliśmy od pracodawcy lub 
podmiotu, który Pani / Pan reprezentuje.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
DO KRAJÓW  TRZECICH I 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich (poza europejski Obszar Gospodarczy) 

 


