
Warszawa 24.05.2018

Szanowni Państwo,

Od 25 maja bieżącego roku we wszystkich państwach UE wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 2016/679 o ochronie danych osobowych RODO. Dlatego pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane 
osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jako administrator firma Naro Media & Cosulting Tomasz Narożniak przetwarza Pani/Pana dane w celach związanych ze
świadczeniem usług wynikających z charakteru działalności firmy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu.

Poniżej kilka szczegółowych informacji, które mogą być użyteczne:

1. Dane firmy to: Naro Media & Consulting Tomasz Narożniak, Al. Solidarności 113a/9, 00-140 Warszawa.
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na e-mail: 
biuro@naromedia.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania 
umowy, umów zlecenie, umów o dzieło, wystawienia faktury, a także nasz uzasadniony interes, w szczególności 
polegający na prowadzeniu działań handlowych, przesyłaniu ofert handlowych, poprawiania jakości świadczonych przez 
nas usług, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak 
długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw 
wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych będzie niezbędny dla dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności 
dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją działań handlowych, oczywiście z 
uwzględnieniem obszarów objętych tajemnicą handlową, poufnością lub innymi ustaleniami pomiędzy naszymi firmami.
6. Dane, które posiadamy to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pracy, dotychczasowa korespondencja 
oraz ewentualne umowy zlecenie/o dzieło.    
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 
względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana 
szczególną sytuacją.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Naro Media & Consulting Tomasz Narożniak
narusza przepisy Rozporządzenia. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod wskazanym adresem e-mail,
Z poważaniem,
Naro Media & Consulting Tomasz Narożniak

mailto:biuro@naromedia.pl

