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W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Media Consulting Agency Irina Chicherina z siedzibą 
we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 41D/27, (adres do doręczeń: ul. Sokolnicza 5, lok. 57, 53-676 
Wrocław); NIP: 8992249852; REGON: 932130860; adres poczty elektronicznej: office@mcamedia.pl,, numer 
telefonu kontaktowego:71 7998897 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie właścicielem 
strony internetowej www.mcamedia.pl.  

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony 
danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres rodo@mcamedia.pl lub na adres 
siedziby Administratora wskazany w pkt 1. 

3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora zostały przekazane mu dobrowolnie podczas 
wcześniejszych kontaktów z Administratorem - podczas targów i spotkań handlowych, realizacji zleceń, 
kontaktów telefonicznych, drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy na stronie 
www.mcamedia.pl.  

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach dla których zostały podane, w 
szczególności w celu: 
a/ podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy z 
Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, RODO) 
b/ realizacji zawartej z Administratorem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, RODO) 
c/ marketingu i promocji usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f, 
RODO) 
d/ dochodzenia należności (na podstawie art. 6. ust. 1 pkt f, RODO) 
e/ realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym celów statystycznych (na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt f, RODO). 

5. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie: 
a/ przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem - przez 
okres do zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ew. roszczeń oraz prawo podatkowe, a także przez 5 lat liczonych 
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. 
b/ w zakresie marketingu bezpośredniego usług i produktów oferowanych przez Administratora -  do 
czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu. 
c/ w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 
wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.  

7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do: 
a/ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b/ do przenoszenia danych, 
c/ do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 
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d/ do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e/ do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
f/ do usunięcia danych, ograniczenia zakresu ich przetwarzania; 
g/ do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych. 

8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały 
zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Dane osobowe 
mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa 
oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora. 

9. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili 
cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 

10. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z 
Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości 
zawarcia i realizacji umowy. 

 

Wrocław, 25 maja 2018 r. 
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