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PISMO INOFRMACYJNE

Spółka AFA MEDIA sp.  z o.o.  w swojej  działalności  wykorzystuje  własne bazy danych oraz dane
abonentów sieci PLUS. Dane osobowe są pozyskiwane bądź bezpośrednio od osób, których dane
dotyczą,  bądź  od  podmiotów  trzecich,  z  zachowaniem  wszystkich  warunków  opisanych  w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (OGÓLNE
ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) z dnia 27.04.2016 (RODO).

Kampanie realizowane przez podmiot AFA MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. KEN 36/112B; 02-797 Warszawa poprzez system Operatorski sieci komórkowej PLUS- Polkomtel
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Konstruktorska 4, Warszawa.

OŚWIADCZENIE 

Wszystkie dane osobowe zebrane w przetwarzanych przez AFA MEDIA Sp z o.o. w bazie- zbiorach
danych zostały zdobyte oraz są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla
osoby, której dotyczą. 
Wszystkie osoby, której dane dotyczą wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celu ich użycia, w tym także do przetwarzania ich w celach marketingowych.
Przy badaniu celu w jakim dane osobowe mają zostać przetwarzane zostały wzięte pod uwagę:

a) Wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego
dalszego przetwarzania;

b) Kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których
dane dotyczą, a administratorem;

c) Charakter danych osobowych,  w szczególności  czy przetwarzane są szczególne kategorie
danych osobowych tj.  ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania  religijne  lub  światopoglądowe,  przynależność  do  związków zawodowych  oraz
przetwarzania  danych  genetycznych,  danych  biometrycznych  w  celu  jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej tej osoby;

d) Ewentualne  konsekwencje  zamierzonego  dalszego  przetwarzania  dla  osób,  których  dane
dotyczą;

e) Istnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji.

Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych stosowane przezAFA MEDIA
Sp. z o.o. uwzględniają stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania
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oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Przede wszystkim systemy informatyczne
zapewniają:

a) Pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b) Zdolność  do  ciągłego  zapewnienia  poufności,  integralności,  dostępności  i  odporności
systemów i usług przetwarzania;

c) Regularnego  testowania,  mierzenia  i  oceniania  skuteczności  środków  technicznych  i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

AFA MEDIA Sp z o.o.  dostosowała sposób przetwarzania  danych osobowych do Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku 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 jako RODO).

Aleksandra Fajęcka Wioleta Nowak 
Prezes Zarządu Członek Zarządu 
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