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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szanując prawo do prywatności naszych klientów indywidualnych oraz mając na uwadze
wysoką wrażliwość tych kwestii, w Grupie Agora szczególną wagę przywiązujemy do spraw
związanych z ochroną danych osobowych. W organizacji przestrzegane są ogólnie
obowiązujące przepisy prawa i zasady wskazane w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (dalej zwane RODO).
W spółkach Grupy Agora obowiązuje szereg procedur i procesów mających zapewnić
zgodność z przepisami RODO, w szczególności dotyczących zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych. Aspekt ochrony danych osobowych uwzględniony jest także w procesie
zgłaszania nowych inicjatyw biznesowych oraz w procesie wyboru dostawców.
W Grupie Agora prowadzone są regularne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
dotyczące w szczególności następujących obszarów tematycznych: przetwarzania danych
pracowników i kandydatów do pracy, bezpieczeństwa teleinformatycznego,
przeprowadzania oceny balansu interesów, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony
danych, współpracy z kontrahentami i weryfikacji kontrahentów, prowadzenia działań
marketingowych, zawierania umów powierzenia, spełniania obowiązków informacyjnych
i konstruowania klauzul zgód, identyfikacji i oceny naruszeń, porozumień
o współadministrowaniu, transferów danych osobowych.
Prowadzone są także działania zwiększające świadomość pracowników w zakresie kwestii
dotyczących ochrony danych osobowych, w tym notyfikacji naruszeń, zgłaszania nowych
projektów biznesowych czy zasad pracy zdalnej.
Nadzór nad wszystkimi kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych,
w szczególności przestrzeganiem przepisów RODO oraz regulacji wewnętrznych,
prowadzony jest przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego w spółkach:
Agora S.A., Agora TC Sp. z o.o., Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., GoldenLine Sp. z o.o., Grupa
Radiowa Agory Sp. z o.o., IM40 Sp. z o.o., Inforadio Sp. z o.o., NEXT FILM Sp. z o.o., Next
Script Sp. z o.o., HRlink Sp. z o.o. oraz Yieldbird Sp. z o.o.

POSTĘPOWANIA PROWADZONE PRZEZ ORGANY NADZORU,
KARY I SANKCJE:
W 2020 r. w Grupie Agora nie odnotowano incydentów wycieku, kradzieży lub utraty danych
osobowych ani nie zostały nałożone kary pieniężne z tytułu naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych. Odnotowano jedno upomnienie (dotyczy spółki Agora) oraz jedną skargę
od Prezesa UODO, na którą spółka (dotyczy Domiporta Sp. z o.o.) odpowiedziała w terminie
wyznaczonym przepisami i obecnie sprawa jest w toku.
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Poza korespondencją dotyczącą wyżej wskazanych spraw Prezes UODO nie prowadzi
żadnych postępowań wobec spółek z Grupy Agora.
W 2020 r. do WSA została złożona przez Agorę jedna skarga na decyzję Prezesa UODO
nakazującą udostępnienie przez spółkę danych osobowych użytkowników portalu Gazeta.pl
podmiotom innym niż uprawnione organy państwa.
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