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I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1.	 	Ilekroć	w	niniejszych	zasadach	ogólnych	stosuje	się	poniższe	okre-

ślenia	i	definicje,	należy	je	rozumieć	następująco:	
1.1	 	Wydawca	–	Firma	Wydawnicza	„Polska	Press”	Sp.	z	o.o.,	ul.	Do-

maniewska	45,	02-672	Warszawa,	FILIA	ŁÓDŹ	ul.	Skorupki	17/19,	
90-532	Łódź.

1.2	  Ogłoszeniodawca	–	podmiot,	na	który	zarejestrowany	jest	numer	
telefonu	komórkowego	i	który	chce	skorzystać	z	usługi	zamawiania	
ogłoszeń	drobnych	za	pośrednictwem	wiadomości	SMS	i	zamie-
ścić	ogłoszenie.

1.3	  Integrator	–	podmiot	-	firma	Bild	Presse	z	siedzibą	w	Łodzi	przy	ulicy	
Żwirki	17,	odpowiadający	za	obsługę	techniczną.	

1.4	  Usługa	–	usługa	zamawiania	drobnych	ogłoszeń	prasowych	za	po-
średnictwem	wiadomości	SMS.	Usługa	 jest	 oferowana	na	 terenie	
Polski.	Telefon	komórkowy	z	którego	jest	wysyłana	wiadomość	SMS	
(dodane	ogłoszenie)	musi	być	wyposażony	w	kartę	SIM	pochodzącą	
od	polskiego	operatora.

1.5	  Regulamin	–	niniejszy	regulamin	usługi	zamawiania	ogłoszeń	drob-
nych	za	pośrednictwem	wiadomości	SMS.

1.6	  Wiadomość SMS	–	wiadomość	tekstowa	wysyłana	przez	ogłosze-
niodawców	posiadających	telefony	GSM,	służąca	do	przekazywania	
treści	ogłoszenia.

1.7	  Numer SMS	–	numer	przeznaczony	do	korzystania	z	usługi.	
1.8  Ogłoszenie	 –	 informacja	 przekazana	 przez	 ogłoszeniodawcę	 za	

pośrednictwem	wiadomości	SMS	na	numer	SMS	o	następujących	
parametrach:	a)	zgodnie	z	zał.	1	i	2	niniejszego	regulaminu

	 b)	 	napisana	w	języku	polskim
	 c)	 	format:	sześcioznakowy	lub	siedmioznakowy	kod	(spacja)	tekst	

ogłoszenia;
1.9	  Kod	 –	 jeden	 z	 kodów	 podawanych	 przez	 wydawcę	 w	 tytułach:	 

„Gratka”,	 „Motogratka”,	 „Praca	–	Gratka”,	 „Nasze	Miasto”	oraz	 ty-
godnikach:	 „7	 Dni”,	 „Co	 Nowego”,	 „ITS”,	 „Nasz	 Tygodnik	 Kutno,	 
Łęczyca”,	 „Nasz	 Tygodnik	 Wieluń,	 Wieruszów,	 Pajęczno”,	 
„Nasz	Tygodnik	Zduńska	Wola,	Łask”	umożliwiający	zidentyfikowa-
nie	ogłoszenia	zgodnie	z	regulaminem;

1.10	  Serwis	–	wykonywanie	usługi	na	zlecenie	ogłoszeniodawców	przez	
organizatora	serwisu:	

1.11  Organizator Serwisu	 –	 Firma	 Wydawnicza	 „Polska	 Press”	 
Sp.	z	o.o.,	FILIA	ŁÓDŹ.

2.	 	Serwis	działa	od	dnia	2	marca	2011	r.	do	odwołania.	
3.	 	Organizator	ponosi	odpowiedzialność	za	treść	i	formułę	Serwisu
4.	 	Ogłoszeniodawca	poprzez	skorzystanie	z	Usługi	wyraża	zgodę	na	

zastosowanie	wszystkich	postanowień	Regulaminu.
5.	 	Zlecenia	publikowane	będą	przez	Firmę	Wydawniczą	„Polska	Press”	

Sp.	z	o.o.,	FILIA	ŁÓDŹ,	w	tytułach	Wydawcy,	ukazujących	się	zgod-
nie	z	kalendarzem	wydawniczym.

II.  ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.	 	Warunkiem	korzystania	z	usługi	jest	zapoznanie	się	z	niniejszym	re-

gulaminem.
2.	 	Zlecenie	publikacji	ogłoszenia	w	czasopiśmie	następuje	poprzez	wy-

słanie	wiadomości		SMS	z	ogłoszeniem	przez	ogłoszeniodawcę	na	
podany	w	czasopiśmie	numer	SMS.

3.	 	po	otrzymaniu	przez	wydawcę	wiadomości	SMS,	o	treści	zgodnej	
z	 regulaminem,	 ogłoszeniodawca	 otrzymuje	 zwrotną	 wiadomość	
SMS	potwierdzającą	przyjęcie	ogłoszenia	do	publikacji.	

4.	 	Ogłoszenia	będą	przyjmowane	poprzez	wykaz	prefiksów	i	rubryk	na	
podstawie	wiadomości	SMS,	ich	kody	oraz	koszt	wysłania	wiadomo-
ści	z	ogłoszeniem	do	określonego	tytułu	i	rubryki	podany	będzie	na	
łamach	czasopisma	lub	w	Internecie.	

5.	 	Pozytywnie	zweryfikowane	przez	wydawcę	ogłoszenie	jest	jednora-
zowo	publikowane	w	najbliższym	możliwym	terminie	od	daty	otrzy-
mania	wiadomości	SMS.	

6.	 	W	 przypadku	 wysłania	 przez	 ogłoszeniodawcę	 wiadomości	 SMS	
zawierającej	 błędy	 uniemożliwiające	 publikację	 ogłoszenia	 przez	
wydawcę	lub	niezgodną	z	regulaminem,	ogłoszeniodawca	nie	opu-
blikuje	ogłoszenia	bez	podania	przyczyny.	Opłata	z	tytułu	przesłania	
SMS-a	zawierającego	błędy	będzie	pobrana	zgodnie	z	cennikiem	
określonym	w	załączniku	do	punktu	1.8	podpunkt	a.

7.	 	Wydawca	zastrzega	sobie	prawo	weryfikacji	ogłoszeń	w	zakresie:
	 a)	 	ich	zgodności	 z	 zasadami	pisowni	 języka	polskiego	 (ortografii	

i	gramatyki),
	 b)	 	zgodności	ich	treści	z	wybraną	rubryką	oraz	dopuszczalnej	licz-

by	użytych	znaków,	
	 c)	 	ich	zgodności	z	przepisami	prawa,	zasadami	moralności	publicz-

nej	i	dobrych	obyczajów	oraz	z	linią	programową	czasopisma,	
w	którym	ogłoszenie	ma	być	opublikowane,

	 d)	 	ich	zgodności	z	ogólnymi	zasadami	publikacji	ogłoszeń	drob-
nych	oraz	regulaminem	przyjmowania	ogłoszeń	i	reklam	pra-
sowych	(zasady	ogólne	i	szczególne	zamieszczania	ogłoszeń	
drobnych	w	 tytułach	wydawcy),	 dostępnymi	w	Dziale	Ogło-
szeń	Wydawcy.

8.	 	Zlecenie	publikacji	ogłoszenia	drobnego	w	tytule	wydawcy	oznacza	
akceptację	postanowień	regulaminu	oraz	zasad	ogólnych,	w	szcze-
gólności	w	zakresie	ochrony	danych	osobowych	użytkownika/ogło-
szeniodawcy.

9.	 	Niepodanie	 przez	 ogłoszeniodawcę	 w	 treści	 ogłoszenia	 telefonu	
kontaktowego	będzie	równoznaczne	z	opublikowaniem	numeru	te-
lefonu	komórkowego,	z	którego	wysłane	zostało	ogłoszenie.

10.	 	W	 przypadku,	 gdy	 Wydawca	 stwierdzi	 niezgodność	 Ogłoszenia	
z	postanowieniami	regulaminu,	ma	ono	prawo	do	niepublikowania	
Ogłoszenia.

11.	 	Wydawca	dołoży	wszelkich	starań	w	celu	zapewnienia	prawidłowe-
go	działania	usługi.

DOKUMENT TECHNICZNY DO ZASAD OGÓLNYCH I SZCZEGÓLNYCH ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH  

ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS W „POLSKA PRESS” GRUPA
FILIA ŁÓDŹ

Ogłoszenia	drobne
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12.	 	W	 razie	 zmiany	 przepisów	 prawnych	 lub	 z	 powodu	 innej	 ważnej	
przyczyny	wydawca	zastrzega	sobie	prawo	do	jednostronnej	zmiany	
postanowień	regulaminu	w	każdej	chwili.

13.	 	Wydawca	nie	ponosi	odpowiedzialności	za:	
	 a)	 	szkody	 spowodowane	 nieprawidłowym	 korzystaniem	 przez	

ogłoszeniodawcę	z	usługi,
	 b)	 	nieprzekazanie	wydawcy	SMS-u	z	treścią	ogłoszenia	przez	ope-

ratora	sieci	telefonii	komórkowej,
	 c)	 	problemy	w	funkcjonowaniu	usługi,	jeżeli	nastąpiły	one	wskutek	

zdarzeń,	których	wydawca	przy	zachowaniu	należytej	staranno-
ści	nie	było	w	stanie	przewidzieć,	lub	którym	nie	mogło	zapobiec,	
w	szczególności	w	przypadku	problemów	związanych	ze	zda-
rzeniami	losowymi	o	charakterze	siły	wyższej,

	 d)	 	korzystanie	z	usługi	przez	ogłoszeniodawców	niezgodnie	z	po-
stanowieniami	niniejszego	regulaminu,

	 e)	 	przerwy	w	świadczeniu	usługi	zaistniałe	z	przyczyn	technicznych	
(np.	konserwacja,	przegląd,	wymiana	sprzętu)	lub	niezależnych	
od	wydawcy.

III. REKLAMACJE 
1.	 	Reklamacje	dotyczące	usługi	należy	przesyłać	 listownie	na	adres:	

Firma	Wydawnicza	„Polska	Press”	Sp.	z	o.o.,	ul.	Narutowicza	8/10,	
90-135	Łódź,	90-113	Łódź,	lub	drogą	mailową:	sienkiewicza@dzien-
nik.lodz.pl

2.	 	Zgłoszenie	reklamacji	powinno	zawierać	imię	i	nazwisko	osoby	do-
konującej	reklamacji,	numer	telefonu	komórkowego	z	którego	wysła-
no	SMS,	treść	SMS-a,	a	także	dokładne	podanie	zarzutów	reklama-
cji.	Reklamację	należy	zgłosić	nie	później	niż	w	ciągu	2	tygodni	od	
daty	wysłania	SMS-a.	

3.	 	Wydawca	rozpatrzy	reklamację	w	terminie	7	dni	od	daty	jej	zgłosze-
nia,	powiadamiając	o	swojej	decyzji	ogłoszeniodawcę.

4.	 	W	przypadku	uwzględnienia	reklamacji	wydawca	zamieści	na	swój	
koszt	ogłoszenie	w	poprawionej	wersji	w	najbliższym	możliwym	wy-
daniu	czasopisma	po	dacie	uwzględnienia	reklamacji.

5.	 	Decyzja	wydawcy	uwzględniająca	lub	odmawiająca	uwzględnienia	
reklamacji	jest	ostateczna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.	 	Wszelkie	spory	mogące	powstać	na	tle	interpretacji	niniejszego	re-

gulaminu	lub	wykonania	zlecenia	publikacji	ogłoszenia	rozpatrywane	
będą	przez	właściwy	rzeczowo	sąd	powszechny.

2.	 	W	sprawach	nieuregulowanych	niniejszym	regulaminem	mają	za-
stosowanie	odpowiednie	przepisy	kodeksu	cywilnego.

3.	 	Regulamin	 jest	dostępny	w	Biurach	Ogłoszeń	 „Polska	Press”	Sp.	
z	o.o.,	FILIA	ŁÓDŹ	oraz	na	stronie	internetowej:	www.reklama.pol-
skapress.pl

Załącznik nr 1
do Regulaminu Usługi Zamawiania Ogłoszeń Drobnych  

Za Pośrednictwem Wiadomości SMS w Łodzi

CENNIK	ZA	SMS-y	w	poszczególnych	tytułach:

Załącznik nr 2
do Regulaminu Usługi Zamawiania Ogłoszeń Drobnych  

Za Pośrednictwem Wiadomości SMS w Łodzi

DEADLINE*	DO	POSZCZEGÓLNYCH	WYDAŃ

1. „GRATKA” nr 7248:
	 2,46	zł	(2	zł	+	VAT)	–	SMS	zawierający	poniżej	120	znaków
2. „MOTOGRATKA” nr 7248:
	 2,46	zł	(2	zł	+	VAT)	–	SMS	zawierający	poniżej	120	znaków
3. „PRACA” nr 7248:
	 2,46	zł	(2	zł	+	VAT)	–	SMS	zawierający	poniżej	120	znaków
4. „NASZE MIASTO ŁÓDŹ”:
	 a)	 	nr 73601  3,69	zł	(3	zł	+	VAT)	–	SMS	zawierający	 

poniżej	30	znaków
	 b)	 	nr 76567  7,38	zł	(6	zł	+	VAT)	–	SMS	zawierający	 

poniżej	60	znaków
	 c)	 	nr 79567 11,07	zł	(9	zł	+	VAT)	–	SMS	zawierający	 

poniżej	120	znaków
5. TYGODNIKI – SMS zawierający poniżej 120 znaków
	 a)	 7	Dni	nr 76567–	7,38	zł	(6	zł	+VAT)
	 b)	 Co	Nowego	nr 74567 –	4,92	zł	(4	zł	+VAT)
	 c)	 ITS	nr 79567 –	11,07	zł	(9	zł	+	VAT)
	 d)	 Nasz	Tygodnik	Kutno,	Łęczyca	nr 76567–	7,38	zł	(6	zł	+VAT)
	 e)	 	Nasz	Tygodnik	Wieluń,	Wieruszów,	Pajęczno	nr 74567 –	4,92	zł	 

(4	zł	+VAT)
	 f)	 Nasz	Tygodnik	Zduńska	Wola,	Łask	nr 76567 –	7,38	zł	(6	zł	+VAT)

1. „GRATKA”	–	piątek	do	godz.	12.00
2. „MOTOGRATKA”	–	poniedziałek	do	godz.	12.00
3. „PRACA”	–	środa	do	godz.	12.00
4. „NASZE MIASTO ŁÓDŹ” –		poniedziałek	do	godz.	12.00
5. TYGODNIKI	–	wtorek	do	godz.	12.00:
	 a)	 	7	Dni	
	 b)	 Co	Nowego
	 c)	 	ITS	
	 d)	 	Nasz	Tygodnik	Kutno,	Łęczyca
	 e)	 	Nasz	Tygodnik	Wieluń,	Wieruszów,	Pajęczno	
	 f)	 	Nasz	Tygodnik	Zduńska	Wola,	Łask	

*		Deadline	–	dzień/godzina	graniczna,	do	kiedy	należy	przesłać	treść	ogło-
szenia	na	najbliższe	wydanie.
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Załącznik nr 3
Regulamin SMS do dodatków: „Gratka”, „Motogratka”, „Praca Gratka”

W	ramach	odpłatnej	akcji	SMS	przyjmujemy	następujące	ogłoszenia	
drobne:*
1.	 	Do	 poniedziałkowego	 tygodnika	 „PRACA	 GRATKA“	 ogłoszenia	

w	rubryce	szukam	pracy	-	ich	limit	ograniczamy	w	każdym	numerze	
do	trzech	stron.	

2.	 Do	środowego	dodatku	„GRATKA“	ogłoszenia	w	rubrykach:	
	 a)	 	oddam	 za	 darmo:	 wszystko	 oprócz:	 telefonów	 komórkowych,	

akcesoriów	do	nich	i	aktywacji	oraz	leków	psychotropowych	
	 b)	 	potrzebuję:	wszystko	do	domu	oprócz:	telefonów	i	aktywacji	oraz	

artykułów	mogących	służyć	działalności	gospodarczej	
	 c)	 	hobby:	 l	 filatelistyka,	 numizmatyka,	 instrumenty	muzyczne	 do	

500	zł;	 l	antyki	-	pojedyncze	przedmioty	-	sprzedaż	do	500	zł;	
l	płyty	analogowe,	książki	i	czasopisma;	l	rośliny	i	zwierzęta	ofe-
rowane	bezpłatnie	

	 d)	 	sprzęt	domowy:	meble,	dywany	i	wykładziny	kupno	i	sprzedaż	
do	200	zł,	armatura	łazienkowa	i	kuchenna,	w	tym:	wanny,	umy-
walki,	zlewozmywaki,	termy,	muszle	itp.	

	 e)	 	rozmaite:	 l	 art.	 dziecięce:	 wózki,	 odzież,	 zabawki;	 l	 odzież:	
wszystko	oprócz	futer	i	kożuchów	

	 f)	 	rolnicze:	wszystko	oprócz	maszyn	rolniczych	
	 g)	 	zamiany:	wszystko	oprócz	nieruchomości	
	 h)	 życzenia:	drobne	

3.	 	Do	środowego	dodatku	„MOTOGRATKA“	ogłoszenia	dotyczące:	
	 a)	 	sprzedaży:	 samochodów	osobowych,	 vanów,	 terenowych,	 sa-

mochodów	retro,	motocykli,	maszyn	rolniczych	do	3.000	zł	
	 b)	 	kupna	i	zamiany:	samochodów	osobowych,	samochodów	retro,	

motocykli	i	maszyn	rolniczych	c)	sprzedaży	i	kupna:	części	i	ak-
cesoriów	sam.	osobowych

*Warunkiem	przyjęcia	ogłoszenia	jest	podanie	ceny	towaru.	Redakcja	ma	
prawo	odmówić	przyjęcia	ogłoszenia	bez	podania	przyczyny.

Ogłoszenia	drobne

UWAGA!!! -	przed	złożeniem	zlecenia	publikacji	ogłoszenia	w	sposób	opisany	powy-
żej	należy	zapoznać	się	z	treścią	Zasad	Ogólnych	oraz	Zasad	Szczególnych	umiesz-
czania	ogłoszeń	(w	tym	ogłoszeń	drobnych)	obowiązujących	w	przedsiębiorstwie	Pol-
ska	Press	Sp.	z	o.o.	w	Warszawie,	dostępnych	w	Internecie	pod	adresem	www.reklama.
polskapress.pl	(dalej	łącznie	jako	Zasady).
UWAGA!!!	–	złożenie	zlecenia	publikacji	ogłoszenia	w	sposób	opisany	powyżej	
oznacza	akceptację	Zasad	przez	osobę	składającą	zlecenie.

Informacja	 dotycząca	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 osoby	 zlecającej	 publikację	
ogłoszenia,	w	tym	informacja	o	Administratorze	tych	danych,	znajduje	się	na	niniejszym	
druku.

SKRÓCONA NOTA INFORMACYJNA
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem	Państwa	danych	osobowych	jest	spółka	Polska	Press	Sp.	z	o.o.	z	sie-
dzibą	w	Warszawie	(02	–	672)	przy	ul.	Domaniewskiej	45	(dalej:	„my”),	wpisana	do	reje-
stru	przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	Sądowego	prowadzonego	przez	Sąd	Rejo-
nowy	dla	m.	st.	Warszawy	XIII	Wydział	Gospodarczy	po	numerem	KRS	0000002408.	 
Nasze	pozostałe	dane	kontaktowe	to	e-mail:	rodo.zgloszenia@polskapress.pl.
Inspektor Ochrony Danych
We	wszelkich	kwestiach	dotyczących	ochrony	danych	osobowych	mogą	się	Pań-
stwo	kontaktować	z	wyznaczonym	przez	nas	inspektorem	ochrony	danych.	Kontakt	
ten	może	nastąpić	na	adres	e-mail:	iod@polskapress.pl.
W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa	dane	osobowe	są	nam	potrzebne,	by:
•		zawrzeć	i	wykonać	umowę	(jeśli	dojdzie	do	zawarcia	umowy),	
•		dokonać	rozliczeń	finansowych	wynikających	z	tej	umowy,	w	tym	wypełnić	ciążące	
na	nas	obowiązki	podatkowe	i	rachunkowe,
•		badać	Państwa	satysfakcję	i	opinię,
•		móc	w	razie	potrzeby	wykazać	zasadność	naszych	roszczeń,	zrealizować	nasze	
prawa	lub	obronić	się	przed	roszczeniami,	korzystać	z	naszych	uprawnień,
•		rozwijać	i	monitorować	naszą	działalność	biznesową,	m.in.	poprzez	wykonywanie	
wewnętrznych	analiz	i	statystyk,
•		prowadzić	działania	marketingowe	z	zakresu	marketingu	bezpośredniego	naszego	
i	podmiotów	trzecich	polegające	na	informowaniu	o	różnych	wydarzeniach	(even-
tach),	wysyłaniu	spersonalizowanych	ofert	i	treści	w	zakresie	dotyczącym	działal-
ności	i	oferowanych	przez	nas	lub	naszych	partnerów	produktów	i	usług.
Jeśli	wyrażą	Państwo	dodatkową	 i	 dobrowolną	zgodę	wówczas	będziemy	mogli	
również:
•		przetwarzać	Państwa	dane	w	celu	przedstawienia	Państwu	informacji	handlowych	

i	marketingowych	na	temat	naszych	towarów	lub	usług	 lub	towarów	i	usług	na-
szych	partnerów	za	pomocą	telekomunikacyjnych	urządzeń	końcowych	oraz	auto-
matycznych	systemów	wywołujących	lub	za	pośrednictwem	środków	komunikacji	
elektronicznej.
Jeśli	cofną	Państwo	zgodę	na	przetwarzanie	danych	w	celach	marketingowych	lub	
wyrażą	Państwo	sprzeciw	w	tym	zakresie	wówczas	będziemy	przetwarzać	Państwa	
dane	przez	dalsze	3	miesiące	na	tzw.	 liście	Robinsonów	tj.	 liście	osób,	które	nie	
życzą	sobie	dalszych	kontaktów	marketingowych	z	naszej	strony.			
Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają	Państwo	prawo	do:
•		żądania	od	nas	dostępu	do	swoich	danych	osobowych,	prawo	do	ich	sprostowania,	
usunięcia	(„prawo	do	bycia	zapomnianym”)	lub	ograniczenia	przetwarzania,
•		wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	przez	nas	Państwa	danych	osobowych	
na	potrzeby	marketingu	bezpośredniego,	które	powoduje	zaprzestanie	przetwa-
rzania	przez	nas	Państwa	danych	w	celach	marketingu	bezpośredniego,
•		wniesienia	sprzeciwu	–	z	przyczyn	związanych	z	Państwa	szczególną	sytuacją	
–	w	przypadku	przetwarzania	danych	osobowych	na	podstawie	prawnie	uza-
sadnionego	 interesu.	 Jednakże	 w	 takiej	 sytuacji	 będziemy	 dalej	 przetwarzać	
Państwa	dane	osobowe	w	niezbędnym	zakresie,	jeżeli	po	naszej	stronie	będzie	
istniał	ku	temu	uzasadniony	powód,	
•		przenoszenia	danych	przetwarzanych	w	związku	z	wykonaniem	umowy	 lub	na	
podstawie	Państwa	zgody.
Jeśli	podstawą	przetwarzania	przez	nas	danych	osobowych	jest	Państwa	zgoda,	
wówczas	posiadają	Państwo	prawo	do	cofnięcia	tej	zgody	w	dowolnym	momencie.	
Cofnięcie	zgody	nie	wpływa	jednak	na	zgodność	z	prawem	przetwarzania	przez	nas	
danych	osobowych,	którego	dokonaliśmy	na	podstawie	zgody	przed	jej	cofnięciem.
Wszystkie	 powyżej	 wymienione	 uprawnienia	 mogą	 Państwo	 wykonać	 poprzez	
zwrócenie	się	na	adres	kontaktowy:	rodo.zgloszenia@polskapress.pl	albo	pisemnie	
na	nasz	adres:	Polska	Press	Sp.	z	o.o.,	ul.	Domaniewska	45,	02-672	Warszawa.	
Jeżeli	nasze	wyjaśnienia	i	działania	okażą	się	niewystarczające	lub	wadliwe,	mogą	
Państwo	w	każdej	chwili	wnieść	skargę	do	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Oso-
bowych.

Pełna wersja Noty
Niniejsza	Nota	nie	przedstawia	wszystkich	informacji	na	temat	przetwarzania	przez	
nas	Państwa	danych	osobowych.	Pełna	wersja	Noty	dostępna	jest	na	naszej	stro-
nie	 internetowej	www.prywatnosc.polskapress.pl,	a	 także	w	naszej	siedzibie	oraz	
w	Biurach	Ogłoszeń.	
Prześlemy	Państwu	pełną	wersję	noty	na	Państwa	adres	mailowy,	 jeżeli	wyrażą	
Państwo	takie	życzenie	i	podadzą	nam	swój	adres	e-mail	w	tym	celu.	


