Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (RODO). W związku z tym przekazujemy informacje na temat przetwarzania
danych oraz o prawach, które Państwu przysługują.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publikatech M.Kozińska sj, ul.
Bogumińska 12/12, 03-619 Warszawa, NIP 113 264 38 47, REGON 140770264, KRS
0000268242.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
3. Dane, które przetwarzamy, zostały nam przekazane przez Państwa w wyniku zapisu
do newslettera na stronie www.rynekelektryczny.pl, wykupienia prenumeraty
czasopism, zostały przez nas zebrane podczas Państwa aktywności na naszych
stronach internetowych lub otrzymaliśmy je podczas kontaktów biznesowych.
4. Administrator przetwarza dane osobowe: imię, nazwisko, adres e–mail / nr telefonu
w swojej bazie kontaktów dla celów związanych z działalnością Publikatech
M.Kozińska sj, w tym w szczególności do przekazywania Państwu informacji
branżowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia oraz kontaktów telefonicznych,
które mogą być z kolei istotne w kontekście działalności zawodowej prowadzonej
przez Państwa.
5. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej pod adresem: Publikatech M.Kozińska sj, ul. Bogumińska 12/12, 03-619
Warszawa lub poczty elektronicznej re@publikatech.pl
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów
prawa.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym
zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
8. Mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych.
9. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, lub do momentu wypisania się z naszej
listy.
10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
Cieszymy się, że jesteście z nami. Zostańmy w kontakcie!
Pozdrawiamy
Zespół Publikatecha

