
Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika (dalej jako „Użytkownik”) usługi RMF Classic + 
(dalej jako „Usługa”) w związku z zakładaniem konta Użytkownika. 
 
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników przy rejestracji do konta 
Użytkownika Usługi jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp.k. (dalej jako „Administrator”). 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale: 
- podanie danych wskazanych w formularzu jest niezbędne da utworzenia konta Użytkownika i 
świadczenia Usługi („dane konieczne”),  
- wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest niezbędne, aby Użytkownik 
otrzymywał od Administratora informacje o ofertach specjalnych, rabatach, itp. w tym np. w formie 
newsletter-a. 
3. Dane osobowe będą przetwarzana wyłącznie dla potrzeb udostępniania Usługi, dokonywania 
rozliczeń, informowania o stanie konta Użytkownika, oraz prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, 
a także przesyłania informacji o Usłudze, m.in. w postaci newslettera (w wypadku wyrażenia zgody na 
otrzymywanie informacji handlowych). 
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o 
ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej jako „RODO”). 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich udostepnienie przez osobę, której dane 
dotyczą dla potrzeb realizacji zawartej z nią umowy o świadczenie Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz 
w wypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo 
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
wywiązania się obowiązków opisanych w ustawach podatkowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora rozumianego jako konieczność 
zapewnienia rozliczalności, bezpieczeństwa przetwarzania, przeciwdziałania nadużyciom oraz 
dochodzenia roszczeń. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: dane zbierane w sposób zautomatyzowany (logi 
serwera) - 90 dni, dane zbierane za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii przez okres 
wskazany w polityce cookies, dane dostarczone przez użytkownika w celu założenia konta - przez okres 
trwania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną plus 90 dni od daty wygaśnięcia, lub 
rozwiązania Umowy na świadczenie Usługi. Dane rozliczeniowe usługi będą przechowywane przez 
okres nie dłuższy niż 6 lat licząc od roku w którym doszło do zdarzenia z którym wiązał się obowiązek 
wystawienia dokumentu rozliczeniowego. 
7. Administrator Danych Osobowych w celu pobrania płatności udostępnia możliwość skorzystania z 
usług PayU, do którego to podmiotu użytkownika przekazuje dane osobowe, ponadto Administrator 
zastrzega, że posługuje się podmiotami trzecimi podczas świadczenia usługi i w tym przypadku, dane 
osobowe mogą być powierzone tym podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej, 
organizacyjnej i prawno-finansowej Usługi. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na 
rzecz podmiotu powiązanego – spółki Grupa RMF sp. z o.o. sp.k. 
8. Każdy, kto podał Administratorowi Danych Osobowych swoje dane osobowe ma prawo: (i) żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, (ii) sprostowania danych, na 
podstawie art. 16 RODO, (iii) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, (iv) ograniczenia 
przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  (v) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 
RODO, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie art. 18 
RODO (vii) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 7 ust. 3 
RODO. 
9. Prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w 
formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp.k., al. Waszyngtona 1, 30-204 



Kraków. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może nastąpić także poprzez 
skorzystanie z funkcjonalności „ustawienia konta”, w ramach konta Użytkownika. 
10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych 
Osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego powołanego na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. 
11. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy: (i) w formie pisemnej na adres: Radio 
Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp.k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, lub (ii) drogą e-mail na 
adres: dane@rmf.fm  
12. Administratora powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Bartosza Kurzawa z którym 
można się skontaktować : (i) w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. 
sp.k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, lub (ii) w formie elektronicznej na adres email: iod@rmf.fm  
13. Więcej informacji o ochronie swoich danych osobowych Użytkownicy mogą uzyskać z Polityki 
Prywatności. 
 


