Polityka Prywatności
Operatorem strony internetowejwww.pssemediaoperator.pl(dalej Strona) jest spółka PSSE Media Operator sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000258728, REGON: 2202330099, NIP: 583-29-92983, e-mail: biuro@pssemediaoperator.pl , tel. +48 58 769 27 41 (dalej Operator Strony).
Operator Strony przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatnościużytkowników odwiedzających
Stronę (dalej Użytkownik lub Użytkownicy).
W związku z powyższym Operator Stronychroni Pana/Pani prywatność poprzez:
1) zapewnienie przestrzegania w swojej strukturze oraz obszarze swojej działalności przepisów prawa w
zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
2) wykorzystywanie do przetwarzania danych osobowych i innych informacji odpowiednich środków
technicznych, informatycznych i organizacyjnych.
Operatorowi Strony zależy, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział, jakie informacjeOperator Strony
pozyskuje i w jaki sposób może chronić swoją prywatność.
I. Korzystając ze Strony www.pssemediaoperator.plUżytkownik akceptuje zasady niniejszej Polityki
Prywatności.
II. Sposoby gromadzenia danych osobowych i informacji za pomocą Strony
Operator Strony gromadzi dane osobowepodawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika, który
używa formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie w zakładce Kontakt. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w pkt. III Klauzula informacyjna
dla Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego oraz pkt. IV. Zgoda na przesyłanie informacji
handlowych
III.Klauzula informacyjna dla Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r.
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), Operator Strony informuje
Pana/Panią, że:
1) Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PSSE Media Operator sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku, przy ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000258728, REGON:
2202330099, NIP: 583-29-92-983, e-mail: biuro@pssemediaoperator.pl , tel. +48 58 769 27 41.
2) Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a)
RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wyłącznie w
celuprzygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytania zadane za pomocą formularza kontaktowego
zamieszczonego na Stroniew zakładce Kontakt.
3) Okres przechowywania danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przygotowania i przesłania
odpowiedzi na zapytania zadane przez Pana/Panią za pomocą formularza kontaktowego
zamieszczonego na Stronie w zakładce Kontakt, z zastrzeżeniem pkt. IV niniejszej Polityki
prywatności.
4) Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych.
Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień w dowolny sposób, w tym pocztą elektroniczną na
adres e-mail Administratora:biuro@pssemediaoperator.pl, pocztą tradycyjną na adres Administratora:
ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk, telefonicznie na numer+48 58 769 27 41.
5) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie
skutkowało odmową udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
7) Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
8) Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
IV. Polityka cookies
1) Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest Operator Strony.
4) Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego urządzenia
5)

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz
„stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
6) W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.;
7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
8) Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na Stronie.
9) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z Operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
10) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.
11) Powyższa politykacookieszostała opracowana w oparciu o wzór polityki cookies zamieszczony na
stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/chroniony prawem autorskim, które przysługują
IAB Polska.
V. Zmiany Polityki prywatności
Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki
prywatności na stronie Serwisu.

