
Klauzula informacyjna 

w związku z przetwarzaniem przez Odyseja Public Relations Sp. z o.o. danych osobowych 

 

Zgodnie z wejściem w życie 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 (dalej: RODO), 

które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, poniżej przedstawiamy następującą 

informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Odyseja Public Relations Sp. z o.o. 

 

Informacje i dane do kontaktu z Administratorem Danych i Inspektorem Ochrony Danych 

 

1) Administrator Danych Osobowych 

Odyseja Public Relations Sp. z o.o. (dalej: Spółka), 

ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa, e-mail: pierwszykrok@odysejapr.pl 

2) Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych: Pani Anna Dostatnia, e-mail: rodo@odysejapr.pl 

 

I. Informacje dotyczące celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych 

1) Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) kontakt ze Spółką poprzez formularz kontaktowy 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

c) dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 

6 ust. 1 lit. d RODO) 

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 

II. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe osób będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla 

których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany 

w odnośnych przepisach prawa krajowego. 

 

III. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie Pana/Pani danych ma charakter dobrowolny. 
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IV. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

V. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

VI. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom ani osobom trzecim na zewnątrz. 

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora 

danych osobowych (adres do korespondencji podany w pkt 2, z dopiskiem „Ochrona danych 

osobowych”. 


