
REGULAMIN DARMOWEJ KONSULTACJI (dalej Regulamin) 

z dnia 24 lipca 2020 roku 

1. Niniejszy regulamin ustala zasady bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub z 

wykorzystywaniem powszechnie dostępnych komunikatorów internetowych 

przeprowadzanych w tematyce public relations, media relations, marketingu, social 

media, sytuacji kryzysowych, komunikacji wewnętrznej w dniach od 27 lipca 2020 

roku do odwołania (dalej konsultacje) przez GRUPA PRC HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą 

w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2 (dalej GPRC).  

2. Z konsultacji skorzystać może każdy zainteresowany przedsiębiorca (dalej 

Zainteresowany). 

3. W celu zamówienia konsultacji Zainteresowany wypełnia  „Formularz kontaktowy” 

dostępny pod adresem: www.prc.pl (dalej Formularz kontaktowy).   

4. Na zawartość formularza kontaktowego składają się imię i nazwisko 

Zainteresowanego, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść 

wiadomości,  

5. Wraz z wypełnieniem, podaniem danych wymaganych Formularzem kontaktowym 
oraz jego wysłaniem Zainteresowany potwierdza, że: 

a) zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,  
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu 

kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a 
oraz ich archiwizacji,  

c) potwierdza chęć kontaktu oraz wyraża zgodę na kontakt. 
6. Zainteresowany zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak 

również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do 

niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie 

danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób 

trzecich. 

7. Każda z osób Zainteresowanych, która prześle Formularz kontaktowy otrzyma 

możliwość konsultacji w wymiarze nie przekraczającym 30 minut. GPRC zastrzega, iż 

może nie odpowiedzieć na ponowne konsultacje pochodzące od Zainteresowanych, 

którzy z konsultacji już korzystali. GPRC zastrzega także, iż duże zainteresowanie 

konsultacjami lub okresowy natłok obowiązków pracowniczych osób delegowanych 

do udzielania konsultacji może wydłużyć okres udzielenia konsultacji, zaś w skrajnych 

przypadkach uniemożliwić udzielenie konsultacji.    

8. Udostępniony formularz kontaktowy może służyć wyłącznie konsultacjom udzielanym 

na podstawie niniejszego Regulaminu. Wiadomości nie związane z tematyką 

konsultacji pozostaną bez odpowiedzi.  

9. GPRC zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez 

Zainteresowanych informacji uzyskanych w ramach konsultacji.  

10. Zainteresowani, którzy prześlą Formularz kontaktowy wyrażają zgodę na późniejsze 

przesyłanie na podane w Formularzu kontaktowym dane: adres e-mail, telefon 

informacji oraz ofert handlowych GPRC.  



11. GPRC zastrzega możliwość zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. 

Zainteresowani zobowiązani są do śledzenia zmian dokonywanych w Regulaminie.  

12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Grupa PRC Holding Sp.  o.o. ul. Chłodna 2 w 

Katowicach, która przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji darmowych 

konsultacji oraz przesyłania informacji oraz ofert handlowych. Dane osobowe w zakresie 

podanym w formularzu będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji ww. 

wymienionych czynności, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia 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 („RODO”).  

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom 

Administratora, oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na 

zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe 

przetwarzane będą do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia 

danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie może uniemożliwić kontakt w celu skorzystania z konsultacji.   

 


