Dział Komunikacji Zewnętrznej
e-mail: media@grupalotos.pl
@GrupaLOTOS

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przekazywania
subskrybowanego Newslettera Grupy LOTOS dla dziennikarzy
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku,
przy ul. Elbląskiej 135.
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
a)
przez
elektroniczną
skrzynkę
podawczą
http://www.lotos.pl/179/c,1/grupa_kapitalowa/kontakt;
b) poprzez e-mail: media@grupalotos.pl;
c) listownie: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

dostępną

na

stronie:

Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Grupę LOTOS S.A.
Inspektorem ochrony danych:
a)
przez
elektroniczną
skrzynkę
kontaktową
dostępną
na
stronie:
http://www.lotos.pl/179/c,29/grupa_kapitalowa/kontakt;
b) poprzez e-mail: iod@grupalotos.pl;
c) listownie: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego
Newslettera Grupy LOTOS dla dziennikarzy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f 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, zwanego dalej „RODO”.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty, z którymi Grupa LOTOS
S.A. zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych u niej systemów
informatycznych.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji
Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Grupę LOTOS S.A.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)
b)
c)
d)
e)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
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Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie
będzie możliwe przekazywanie Newslettera Grupy LOTOS dla dziennikarzy.
Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Grupy LOTOS S.A. zostały
określone w naszej Polityce Prywatności http://www.lotos.pl/236/polityka_prywatnosci.
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