
Obowiązek informacyjny dedykowany osobom kontaktowym Kontrahenta (art. 13 RODO) 

 

1. Współadministratorami danych osobowych osób kontaktowych Kontrahenta są spółki z Grupy Kapitałowej 

Eurozet* zwani dalej łącznie „Współadministratorami”.  

 

2. Ze Współadministratorami można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl 

lub pisząc na adres siedziby Współadministratorów wskazany powyżej.  

W zakresie danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za 

pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl lub pisząc na adres siedziby Współadministratorów 

wskazany powyżej.  

 

3. 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 

(„RODO”) w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 

a. w celu realizacji współpracy na podstawie zawartej umowy przez Współadministratora 

będącego stroną umowy (w tym w celu utrzymywania komunikacji) oraz w celach 

archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 

stronę trzecią); 

 

b. w celu utrzymywania relacji biznesowych i inicjowania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym polegających na budowaniu 

wizerunku, udoskonalania serwisu i usług oraz prowadzenia wspólnej bazy Kontrahentów, w tym 

osób kontaktowych Kontrahenta); 

 

c. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na obronie praw). 

 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: usługodawcy, którzy wykonują na rzecz 

Współadministratorów usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, kurierzy, operatorzy 

pocztowi, podmioty archiwizujące dokumenty, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, podmioty 

wspierające utrzymanie relacji i inicjatyw biznesowych.  

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy z Kontrahentem (lub do czasu 

pozostawiania osobą kontaktową Kontrahenta w związku z realizacją umowy jeśli w trakcie umowy nastąpi 

zmiana osoby kontaktowej), a po zakończeniu trwania umowy przez okres wymagany bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia 

roszczeń). Dane osobowe będą przetwarzane również w celach utrzymywania relacji biznesowych z 

kontrahentem do czasu osiągnięcia celu przez Współadministratorów lub do czasu sprzeciwu osoby, której 

dane dotyczą.   

 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do ich przeniesienia oraz prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy: 

mailto:iodo@eurozet.pl


a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla 

celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba, 

której dane dotyczą lub  

b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w 

zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym (wykonanie umowy) i jest dobrowolne. Niepodanie 

danych uniemożliwi prowadzenie komunikacji w związku z realizacją umowy. Współadministratorzy nie 

dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

Współadministratorzy nie przekazują danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
 

Zasadnicza treść wspólnych uzgodnień Współadministratorów jest udostępniona na stronie internetowej 

Współadministratorów: http://newsroom.eurozet.pl/26144-ochrona-danych-osobowych 

 
* Lista spółek z Grupy Kapitałowej Eurozet: 

a. Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5260026186, 

REGON: 010344559, KRS: 0000014207 („Współadministrator 1”); 

b. Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, 

REGON: 01727073000000, KRS: 0000042292 („Współadministrator 2”); 

c. Eurozet Consulting sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 

7010147369, REGON: 14157589500000, KRS: 0000313524 („Współadministrator 3”); 

d. Spółka Producencka Plus Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, 

NIP: 5262846901, REGON: 14009563800000, KRS: 0000231724 („Współadministrator 4”); 

e. Radio Plus Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 

5262842820 REGON: 14007559300000 KRS: 0000230544 („Współadministrator 5”); 

f. Radio Plus Polska Centrum sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, 

NIP: 7010264572, REGON: 14263040300000, KRS: 0000368086  („Współadministrator 6”); 

g. Radio Plus Polska - Zachód sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, 

NIP: 5262884876, REGON: 14027054400000, KRS: 0000242435 („Współadministrator 7”); 

h. Fundacja Radia ZET z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5262380147, 

REGON: 01614517000000, KRS: (rejestr stowarzyszeń) 0000127204 („Współadministrator 8”); 
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