INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla osób, których dane są przetwarzane przez Hill and Knowlton Poland Sp. z o.o. w celu świadczenia
usług public relations dla swoich Klientów.
Na podstawie 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 („Rozporządzenie”),
informujemy, że:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hill and Knowlton Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000104923, NIP: 521-100-42-85, REGON: 010783514, kapitał zakładowy (kapitał
wpłacony) 50 000 000 zł, tel. 22 536 38 00, zwany dalej H+K
2. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych
w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
H+K przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane
adresowe oraz dane kontaktowe. Mogą być także przetwarzane dane co do preferencji otrzymywanych
od H+K kategorii informacji wymienionych w pkt. 3.
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez H+K w szczególności w następujących celach:
a) Wysyłka komunikatów prasowych
b) Zaproszenie na konferencje prasowe lub branżowe
c) Zaproszenie na wyjazdy dla prasy
d) Organizacja wywiadów
e) Uplasowanie komentarzy eksperckich
f) Aktualizacja bazy mediów
g) Sprostowanie opublikowanych informacji
h) Wysyłka produktów na testy redakcyjne
i) Zbieranie planów redakcyjnych
4. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez H+K:
1) podmiotom i organom, którym H+K jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz
organom uprawnionym do otrzymania od H+K danych osobowych lub uprawnionych
do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
2) podmiotom, które współpracują z H+K w zakresie realizacji usług dla naszych Klientów

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez H+K Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz
na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy H+K będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe
w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych
w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku
udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z H+K oraz ze źródeł powszechnie
dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), stron internetowych oraz
redakcji medium.

