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Eurozet Radio Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, poniżej przedstawia informacje 
dotyczące ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania. 
 
Administrator i jego dane kontaktowe 
Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-503), ul. 
Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042292, REGON: 017270730, NIP: 
5252208814, kapitał zakładowy w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej jako: „Administrator”). 
 
Z Administratorem można kontaktować się kierując korespondencję na adres siedziby wskazany 
powyżej lub na adres e-mail: iodo@eurozet.pl. 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za 
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl lub ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa. 
 
Źródło danych. Dobrowolność podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania 
Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest 
wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w 
Forum Dziennikarskim. 
 
Cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania, okres przechowywania danych osobowych 
oraz wymóg podania danych osobowych  
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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”) w kliku lub wszystkich poniższych celach, w 
oparciu o następujące podstawy prawne: 
 

CELE PODSTAWA PRAWNA 

Organizacja,  
przeprowadzenie, promocja 
Forum Dziennikarskiego 
oraz obsługa zgłoszeń 
uczestników. 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 
Prawnie uzasadnionymi interesami są w takim przypadku: promocja, 
organizacja i przeprowadzenie Forum Dziennikarskiego w celu 
promocji tego wydarzenia i Administratora. 

Cele statystyczne oraz 
dokumentacyjne. 
 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 
Prawnie uzasadnionymi interesami w takim przypadku jest 
prowadzenie statystyk oraz dokumentacji odnoszącej się do 
przeprowadzonego Forum Dziennikarskiego. 

Utrzymanie relacji 
biznesowych  

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 
Prawnie uzasadnionym interesem jest w takim przypadku utrzymanie 
relacji biznesowej. 

Ustalenie, dochodzenie  
i obrona roszczeń 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
stronę trzecią (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
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Prawnie uzasadnionym interesem jest w takim przypadku potrzeba 
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, zarówno skierowanych 
przez Administratora jak również wobec Administratora. 

 
Okres przetwarzania danych 
 
Administrator dokłada wszelkich starań aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i 
tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, 
Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, 
dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym 
prawem. 
 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi IT, z których korzysta 
Administrator, podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane z organizacją i obsługą 
Forum Dziennikarskiego, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie 
doradztwa prawnego lub podatkowego, agencje marketingowe z którymi współpracuje Administrator, 
jak również stronach www.nagrodawoyciechowskiego.pl, www.radiozet.pl  i portal społecznościowy 
Facebook, na którym będzie zamieszczona informacja o Forum Dziennikarskim i relacja z samego 
wydarzenia, a następnie ukaże się materiał zawierający skrót Forum Dziennikarskiego. 
 
Przekazanie danych poza EOG 
Zamieszczanie informacji nt. Forum Dziennikarskiego na stronach www.nagrodawoyciechowskiego.pl, 
www.radiozet.pl i portalu społecznościowym Facebook (m.in. relacji i skrótu z samego wydarzenia), 
może być związane z transferem danych osobowych do państwa trzeciego. Facebook gwarantuje 
wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. 
Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską czego jako uczestnik 
Forum Dziennikarskiego jest świadomy i dobrowolnie to akceptujesz. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
W zakresie i przypadkach określonych przepisami prawa, osobom, których dane dotyczą przysługują 
następujące prawa: 
(1) w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes 

Administratora lub stronę trzecią, osoba, prawo wniesienia sprzeciwu;  
(2) w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego prawo do 

wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu; 
(3) prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania (poprawiania); 
(4) prawo do usunięcia jej danych osobowych, ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, 

otrzymania kopii jej danych osobowych lub przeniesienia jej danych osobowych (jeżeli jest to 
technicznie możliwe).  

 
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy 
RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
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