Polityka prywatności strony www.bpi.biz.pl

Administrator Danych Osobowych BPI
Administratorem strony internetowej pod adresem www.bpi.biz.pl jest Dariusz Przybył, właściciel
Biznes, Postęp Innowacje. Administratorem danych gromadzonych na stronie www.bpi.biz.pl i za jej
pośrednictwem jest również Dariusz Przybył, właściciel Biznes, Postęp, Innowacje. Jest to osoba, z
którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, skontaktuj się z nią pisząc na
adres kontakt@dariuszprzybyl.pl;
lub piszcząc na adres: 61-112 Poznań, Zagórze 2/28.

Jakie dane przetwarzamy ?
Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz na stronie www.bpi.biz.pl, szczególnie w zakładach,
kontakt i zaproś mnie.

Cel gromadzenia danych
W celu nawiązania z Tobą kontaktu (telefonicznego, mailowego) i przesłania oferty marketingowej
naszych usług.
W celu badań marketingowych aktywności strony www.bpi.biz.pl. W tym celu zbierane będą dane
statystyczne np. częstotliwość zapytań z poszczególnych adresów IP.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Na podstawie zgody jaką wyrażasz akceptując Politykę Prywatności BIP. Zgodę wyrażasz poprzez
zaznaczenie okienka przy słowie Akceptuję.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane
Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
Jeśli udzielisz zgody (zaznaczasz „akceptuję”) to do momentu jej cofnięcia lub/i jej ograniczenia lub/i
wszelkich innych działań jakie zgłosisz a będą miały wpływ na wyrażoną wcześniej zgodę.

Kto będzie odbiorca Twoich danych

Powierzone dane na stronie www.bpi.biz.pl nie będą przekazywane poza obszar UE, chyba, że
dysponent danych wyrazi na to zgodę. Dane mogą być przekazywane współpracownikom firmy Biznes,
Postęp, Innowacje Dariusz Przybył, celem realizacji oferty zgodnej z działalnością przedstawioną na
stornie www.bpi.biz.pl

Twoje prawa
Masz prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby; sprostowania danych;
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania; żądania do zaprzestania przetwarzania i posiadania Twoich danych osobowych.
W celu wykorzystania tego prawa prosimy o kontakt mailem lub pocztą tradycyjną kierowaną do
administratora danych BPI.

Nie korzystamy z plików cookie (ciasteczka)
Tak, nie jesteśmy pazerni na dane, nie używamy ciasteczek.
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