Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Beskidzkie Centrum Czystości APEKS Sp. j.
Szlachtowski i Wspólnicy. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300, ul. Bystrzańska 92a) (dalej: „BCC APEKS
Sp. j.”). Numer KRS: 0000317862. Nasz numer NIP: 5472099043 i REGON: 241062135.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. utrzymanie Konta,
realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie
informacji marketingowych.
W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

1.

w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień,
rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem
formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta
podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając
nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli
posiadasz Konto;

2.

w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą
przetwarzania jest uzasadniony interes BCC APEKS Sp. j. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich
zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

3.

w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes BCC APEKS Sp. j. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego
raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być
także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego
funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa,
testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed
nadużyciami i atakami.
Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisują tzw.
logi systemowe - anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres
ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw.
referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez
odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał
pomocniczy służący do administrowaniaserwisem. Informacje w nich zawarte nie są
ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.
Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak:
liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane,
korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w
oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły
polityki prywatności Google Analytics. Dostępne są pod adresem:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Serwis może korzystać z funkcji "Share" (Prześlij) umożliwia przesyłanie informacji o
naszych stronach do serwisów społecznościach (np. Facebook, Twitter itp.) lub na adres e-mail. Działa
ona w oparciu o usługę "Add This". Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi
znajdują się na stronie: http://www.addthis.com/privacy

Nasz serwis może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie
reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja
narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych
Google Analytics).
Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować
reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam
https://www.google.com/settings/ads. Zachęcamy również do odwiedzenia strony z
dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Serwis oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google,
korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np.
DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie
historii odwiedzin Użytkowników w serwisie

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu
umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych
i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą
przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji
„Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz
wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres
podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.
Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz BCC APEKS Sp. j., podmioty te
mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy,
operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy
zewnętrzni, np. call center wykonujące obsługę klienta.
Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez BCC APEKS Sp. j. twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy
Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja
prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś
otrzymać.

możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub
jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby BCC APEKS Sp. j. je
przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby BCC APEKS Sp. j.
przetwarzało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego
sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały
przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez BCC APEKS Sp. j. odbywa
się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu
(informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy
Twoje dane?”);
Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym.
Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
lub organ utworzony w jego miejsce).

Jak możesz się z nami skontaktować?
BCC APEKS Sp. j. wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając
wiadomość na adres e-mail: biuro@bcc-apeks.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich
danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres Beskidzkie Centrum Czystości APEKS Sp.
j. Szlachtowski i Wspólnicy. z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. Bystrzańska 92a.

