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Firma BQ Sp. z o.o. (zwana dalej „Firmą” lub „Spółką”) szanuje prawa jednostek do prywatności
oraz ochrony ich danych osobowych oraz uwzględniamy w swoich działaniach Ogólne Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Z tego
względu dostrzegamy konieczność prowadzenia otwartej i uczciwej komunikacji oraz zbierania danych
osobowych (w tym czasami wrażliwych danych osobowych) w celu zaspokajania potrzeb
poszczególnych pracowników i klientów BQ Sp. z o.o. oraz w celu prowadzenia swojej głównej
działalności produkcyjno- handlowo- usługowej, a także odpowiadającej jej konieczność zachowania
poufności i zapewnienia, że informacje są właściwie chronione.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 powyżej
wymienionego Rozporządzenia w odniesieniu do danych osobowych klientów, pracowników,
współpracowników i Firm zewnętrznych, jest BQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Goleniowskiej 27,
70-840 Szczecin.
Ten dokument, jak i inne związane z ochroną danych osobowych, są dostępne w siedzibie Firmy
przy ulicy Goleniowskiej 27, 70-840 Szczecin i/lub na oficjalnej stronie internetowej Firmy:
www.bq-electric.com.
BQ Sp. z o.o. zgodnie z Prawem Ochrony Danych, wprowadziła różne proceduralne
i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Klienci, pracownicy
współpracownicy i Firmy zewnętrzne zdają sobie sprawę, że ich dane osobowe będą dostępne tylko
dla ograniczonej liczby upoważnionych osób, żeby spełnić wskazane wyżej cele. Zostały wyznaczone
osoby mające prawo do przetwarzania danych osobowych oraz posiadają one odpowiednie
upoważnienia i podpisały odpowiednie oświadczenia o zachowaniu poufności i tajemnicy zawodowej.
Współpraca z Firmami zewnętrznymi, które mają dostęp do danych osobowych klientów,
pracowników i współpracowników jest określona w odpowiednich umowach powierzenia danych.
Firmy takie zapewniają odpowiedni poziom ochrony uzyskanych danych. Istnieje możliwość
przeprowadzenia audytu lub inspekcji w danej firmie w celu sprawdzenia czy dane są właściwie
przechowywane i przetwarzane.
W Firmie BQ Sp. z o.o. jest wyznaczony obszar kontrolowany w biurze, na pierwszym piętrze
siedziby Firmy przy ulicy Goleniowskiej 27, 70-840 Szczecin. Jest również wyznaczony obszar z danymi
osobowymi klientów, pracowników, współpracowników i Firm zewnętrznych, na dysku w systemie
komputerowym Firmy.
Zostały stworzone Instrukcje: „Instrukcja postępowania z wyrażaniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz z prośbą o zaprzestanie ich przetwarzania”, „Instrukcja postępowania na
wypadek naruszenia ochrony danych osobowych i wykonania obowiązku zgłaszania incydentów
bezpieczeństwa” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”. Są one dostępne
w siedzibie Spółki i na wyraźną prośbę osób zainteresowanych mogą zostać udostępnione do wglądu
również w formie elektronicznej.
Ogólne zasady ochrony danych w BQ Sp. z o.o.
BQ Sp. z o.o. obchodzi się z wszelkimi danymi osobowymi zgodnie z wymienionymi poniżej
zasadami:
1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób uczciwy i zgodny z prawem.
2. Dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne do realizacji celów Spółki.
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3. Dane osobowe będą dokładne i uaktualniane. Wszelkie błędy będą poprawiane tak szybko, jak to
możliwe, gdy tylko Spółka stanie się tego świadoma.
4. Dane osobowe będą przechowywane, dopóki będzie to konieczne ze względu na prawnie uzasadniony
cel (lub cele) Spółki.
5. Nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
6. Należyta uwaga będzie poświęcona poszanowaniu praw podmiotów danych.
7. Przedsięwzięte zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania
nieuprawnionemu lub bezprawnemu ujawnieniu danych osobowych. Wszelkie dane osobowe
przechowywane w formie elektronicznej znajdują się na chronionych hasłami komputerach, do których
dostęp posiadają jedynie uprawnieni użytkownicy. Biura są zamykane po godzinach pracy,
a dostęp do nich może uzyskać jedynie uprawniony personel.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Spółkę, chyba że wymaga tego realizacja celów Spółki.
Wszyscy klienci, pracownicy, współpracownicy i Firmy zewnętrzne, udzielili na to zgody podejmując
swobodną i dobrowolną decyzję, wyrażoną na piśmie w postaci zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Zastosowanie zasad ochrony danych w BQ Sp. z o.o.
Każdy klient, pracownik, współpracownik i Firma zewnętrzna, uznaje fakt, że Spółka- włączając
w to zewnętrzne biuro rachunkowo- księgowe, osoby świadczące usługi informatyczne i tym podobne
Firmy współdziałające z BQ Sp. z o.o.- wykorzystuje dane osobowe zgodnie z prawem, w związku z jej
prawnie uzasadnionymi interesami.
Klienci, pracownicy, współpracownicy i Firmy zewnętrzne, dobrowolnie udostępniają swoje
dane osobowe dla BQ Sp. z o.o., żeby móc uczestniczyć w aktywnościach Spółki, w tym przesyłaniu
i udostępnianiu danych, rozliczeniach kadrowo- płacowych, rachunkowych, informatycznych
i informacyjnych.
Angażując się w inne aspekty aktywności Spółki, klienci, pracownicy, współpracownicy i Firmy
zewnętrzne, mogą udostępniać dla BQ Sp. z o.o. dodatkowe dane osobowe. Dane te obejmują
informacje, które mogą ujawniać wrażliwe dane osobowe. Wykorzystywanie danych osobowych może
oznaczać zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie oraz przechowywanie danych, a także
podobne działania wykonywane na danych.

•
•
•
•

•
•
•
•

Zgodnie z Prawem Ochrony Danych klienci, pracownicy, współpracownicy i Firmy zewnętrzne
zgadzają się na wykorzystywanie przez Spółkę ich danych osobowych dla celów Spółki, włączając w to
sytuacje gdy:
są realizowane cele związane z główną działalnością Firmy: produkcyjno- handlowo- usługowe;
osoby te biorą udział we wszelkiego rodzaju zebraniach oraz we wszelkiego rodzaju dobrowolnych
aktywnościach czy projektach;
osoby te podejmują decyzję o udziale w utrwalanym i transmitowanym zebraniu, spotkaniu,
prezentacji;
osoby te wyrażają zgodę, aby w razie konieczności, przekazać ich dane osobowe do Firm
współdziałających ze Spółką, znajdujących się w innych krajach w obrębie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, których prawo zapewnia równoważny stopień ochrony danych osobowych
występującemu w Polsce;
przetwarzany jest wizerunek nagrań na monitoringu na zewnątrz Firmy do zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony pracowników i mienia;
prowadzone są dokumenty kadrowo- księgowe, rachunkowe, informatyczne i informacyjne;
utrwalane są dane kontaktowe osób na wypadek nagłych sytuacji;
dane osobowe pracowników i współpracowników (wraz ze zdjęciem), po wyrażeniu odpowiedniego
zezwolenia, są wykorzystywane przy tworzeniu strony internetowej Spółki, wizytówek
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wykorzystywanych do kontaktów z osobami z poza Spółki oraz mogą zostać umieszczone na tablicy
informacyjnej w Firmie;
pracownicy i współpracownicy uczestniczą w różnego rodzaju zadaniach lub pełnią inne funkcje, które
wiążą się z zamieszczeniem imienia i nazwiska oraz zadania na tablicy informacyjnej.
Zastosowanie zasad ochrony danych na oficjalnej stronie internetowej Firmy
Warunkiem technicznym korzystania z oficjalnej strony internetowej Spółki jest posiadanie
urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową.
W przypadku korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej
działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie ze strony możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę
internetową.
W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych na stronie
internetowej niezbędne jest włączenie plików cookies. Mogą być przechowywane niewielkie ilości
danych z wykorzystaniem cookies. Korzystamy z cookies, żeby dowiedzieć się o konkretnie wybrany
przez gościa/klienta język, żeby ustawić go, kiedy ponownie odwiedzi serwis internetowy. Pliki cookies
pozwalają zapamiętywać dokonywane przez gościa/klienta wybory i dostarczać dodatkowe możliwości
poprawiające jego komfort użytkowania strony.
Kiedy gość/klient skorzysta ze strony internetowej BQ Sp. z o.o., nasze cookies zostają wysłane
do jego przeglądarki internetowej i umieszczone na jego komputerze. Korzystając z naszej strony,
zgadzasz się na wykorzystywanie cookies i podobnych technologii. Jeśli chce się je usunąć, można to
zrobić przy pomocy ustawień przeglądarki; pamiętać należy jednak, że bez cookies może nie być
możliwe w pełni korzystanie ze wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego. Sposób usuwania
cookies może różnić się w zależności od przeglądarki. Możesz sprawdzić menu pomocy twojej
przeglądarki internetowej w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.
Realizacja ochrony danych osobowych w BQ Sp. z o.o.
Polityka BQ Sp. z o.o. dotycząca ochrony danych osobowych jest udostępniana nieprzerwanie
na stronie internetowej Spółki w sposób umożliwiający Użytkownikom jej pozyskanie i utrwalanie jej
treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
Każdy klient, pracownik, współpracownik i Firma zewnętrzna, który wyraził na piśmie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych jest świadomy, że mam prawo: dostępu, złożenia wniosku
o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, oraz również do poprawiania wszelkich nieścisłości dotyczących
swoich danych osobowych posiadanych przez Spółkę. Rozumie także, iż może w każdym momencie
odwołać swoją zgodę dotyczącą określonych przyszłych wypadków wykorzystania swoich danych
osobowych w taki sam sposób w jaki jej udzielił- na piśmie. Jeśli zgodę na wykorzystywanie danych
osobowych zostanie wycofana, nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Spółka może być także uprawniona do dalszego
wykorzystywania niektórych danych osobowych bez takiej zgody, na podstawie prawnie
uzasadnionych celów polegających na utrzymywaniu informacji oraz administrowaniu nimi lub na innej
zgodnej z prawem podstawie wskazanej w Prawie Ochrony Danych.
Wszystkie wyżej wymienione osoby są świadome prawa do wniesienia skargi do organu
nadzoru ochrony danych w Polsce tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
BQ Sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe klientów, pracowników, współpracowników i Firm
zewnętrznych, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi
przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją
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wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym
i programistycznym oraz podpisanie odpowiednich umów powierzenia, gdy dane te są przetwarzane
przez firmy zewnętrzne.
Dane osobowe klientów, pracowników, współpracowników i Firm zewnętrznych mogą być
przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących
przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, dopóki będą miały zastosowanie
cele wskazane powyżej lub inne prawnie uzasadnione cele. Jeśli klient, pracownik, współpracownik czy
przedstawiciel Firmy zewnętrznej, zdecyduje, że nie podpisze „Zgody na przetwarzanie danych
osobowych”, Spółka może nie być w stanie nawiązać z nim współpracy w zakładanym wcześniej
zakresie lub nie być w stanie ocenić jego przydatności do wykonywania określonych prac lub zadań
w Spółce lub do uczestniczenia w pewnych aspektach działalności Spółki.
Może się zdarzyć, że nasza Polityka dotycząca ochrony danych będzie się od czasu do czasu
zmieniać ze względu na zmiany w naszej działalności, w prawie lub w charakterze technologii. Jeśli
kiedykolwiek stanie się konieczna zmiana w treści niniejszego dokumentu, dokonamy jego rewizji
i wydamy nową wersję Polityki, którą opublikujemy na naszej oficjalnej stronie internetowej
i udostępnimy do wglądu w siedzibie Firmy przy ulicy Goleniowskiej 27, 70-840 Szczecin, by klienci,
pracownicy, współpracownicy i Firmy zewnętrzne BQ Sp. z o.o. przez cały czas wiedzieli, jakie
informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Prosimy o sprawdzanie tej strony od czasu do czasu.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr
24 poz. 83).
Dokumenty powiązane:
1. INS_001 Instrukcja postępowania na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych
i wykonania obowiązku zgłaszania incydentów bezpieczeństwa.
2. INS_002 Instrukcja postępowania z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz z prośbą o zaprzestanie ich przetwarzania.
3. INS_003 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
4. FOR_001 Rejestr ze szkolenia.
5. FOR_002 Raport z auditu wewnętrznego.
Załączniki:
1. POL_001-APX_001 ZAŁ.1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- PRACOWNIK.
2. POL_001-APX_002 ZAŁ.2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- WSPÓŁPRACOWNIK
(FIRMA ZEWNETRZNA).
3. POL_001-APX_002A ZAŁ.2A Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- FIRMA
ZEWNĘTRZNA.
4. POL_001-APX_003 ZAŁ.3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- KLIENT.
5. POL_001-APX_004 ZAŁ.4 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
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POL_001-APX_005 ZAŁ.5 Wzór umowy powierzenia danych.
POL_001-APX_006 ZAŁ.6 Opis obszaru nadzorowanego.
POL_001-APX_007 ZAŁ.7 Wzór analizy dot. RODO.
POL_001-APX_008 ZAŁ.8 Wzór Pisma do Firm Zewnętrznych dotyczące ustalenia/wskazania
IOD.
POL_001-APX_009 ZAŁ.9 Zestawienie dot. IOD z Firm Zewnętrznych.
POL_001-APX_010 ZAŁ.10 Prośba o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
POL_001-APX_011 ZAŁ.11 Pismo Administratora danych dotyczące zaprzestania
przetwarzania danych osobowych.
POL_001-APX_012 ZAŁ.12 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
BQ Sp. z o.o.
POL_001-APX_013 ZAŁ.13 Cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
POL_001-APX_014 ZAŁ.14 Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych
PRACOWNIK.
POL_001-APX_015 ZAŁ.15 Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych
WSPOLPRACOWNIK FIRMA ZEWNETRZNA.
POL_001-APX_016 ZAŁ.16 Ogólna klauzula informacyjna.

Nr rewizji
00
01

Data wprowadzenia
23.05.2018
11.07.2018

02

21.09.2018

Opis zmian
Utworzenie i wprowadzenie dokumentu.
Połączenie „Polityki BQ Sp. z o.o. dotyczącej ochrony danych osobowych”
z „Kodeksem postępowania BQ Sp. z o.o. dotyczącym ochrony danych osobowych”
(po Analizie dokonanej w dniu 09.07.2018). Dodanie do wykazu, dokumentów
powiązanych i załączników, które powstały od dnia 23.05.2018.
Dodanie załączników o numerach: 14, 15, 16.
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Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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 nazywane RODO.
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO od 25 maja 2018 w trakcie osobistej rozmowy lub kontaktu
z przedstawicielami BQ Sp. z o.o., w momencie przekazania nam Twoich danych przez stronę trzecią,
w czasie korzystania z naszej strony internetowej, podpisywania z nami umowy, wyrażenia zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych lub po prostu przeczytania naszej „Polityki dotyczącej ochrony
danych osobowych” miałeś możliwość zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony Twoich danych.
Przygotowaliśmy jednak ten dodatkowy dokument, abyś miał w jednym miejscu zebrane wszystkie dane
dotyczące tego w jaki sposób BQ Sp. z o.o. realizuje swoje obowiązki wynikające z RODO.
Zachęcamy Cię do jego analizy i zapewniamy Cię, że jesteśmy do Twojej dyspozycji w razie jakichkolwiek
pytań lub chęci szczegółowego omówienia ważnego dla Ciebie aspektu ochrony Twoich danych
realizowanego przez BQ Sp. z o.o.

Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest BQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy
Goleniowskiej 27, 70-840 Szczecin.
W Firmie nie jest wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, ale w razie jakichkolwiek pytań
prosimy Cię o osobisty kontakt z Administratorem w siedzibie Spółki lub korespondencję na powyżej
podany adres lub na adres email: td@bq-electric.com. Więcej informacji o ochronie danych osobowych
możesz też znaleźć na naszej stronie internetowej www.bq-electric.com w zakładce „Polityka
prywatności”.
Cele i podstawy przetwarzania
Celami w jakich będziemy przetwarzać Twoje dane są:
1) zaspokajanie Twoich potrzeb (jako pracownika lub klienta) i naszych wzajemnych zobowiązań;
2) realizacja procesu rekrutacji;
3) wywiązanie się z warunków określonych w podpisanej pomiędzy nami umowie;
4) rozpatrzenie składanych przez Ciebie (lub w Twoim imieniu) wniosków oraz wypłaty świadczeń;
5) realizacja usług i złożonych przez Ciebie zamówień (w tym reklamacji) związanych z główną
działalnością Firmy: handlowo- produkcyjno- usługową;
6) prowadzenie przez nas dokumentacji kadrowo- księgowej, rachunkowej i informatycznej;
7) korzystanie z naszej strony internetowej;
8) przekazywanie Ci informacji o naszych usługach i ofercie;
9) utrzymywanie kontaktu drogą elektroniczną (np. drogą mailową);
10) inne prawnie uzasadnione cele związane z działalnością Spółki.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w Firmie BQ Sp. z o.o. gdy:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań
na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej
(art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
4) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art.
6 ust. 1 lit. e RODO);
5) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zawsze, gdy przetwarzanie Twoich danych ma podstawę prawną lub prawnie uzasadnione interesyzostaniesz o nich poinformowany. Gdy posiadamy Twoje dane od osoby trzeciej, dowiesz się jakie jest
źródło pochodzenia Twoich danych oraz jakie kategorie Twoich danych posiadamy.
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W innych przypadkach możesz po prostu wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać
w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz BQ Sp. z o.o. mogą się okazać: instytucje publiczne, którym
Administrator będzie zobowiązany takie dane przekazać oraz np. pracownicy Administratora danych,
posiadający odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zewnętrzne biuro
księgowo- kadrowe, osoby świadczące usługi informatyczne, firmy współpracujące z BQ Sp. z o.o., firmy
kurierskie, firma nadzorująca (i będąca Administratorem) monitoring na zewnątrz obiektu będącego
siedzibą Spółki- za każdym razem przekazanie takich danych poprzedzone jest sprawdzeniem
niezbędności takiego działania oraz rzetelności osób, firm i instytucji, którym Twoje dane są przekazywane
(i jeśli jest to niezbędne- podpisanie odpowiednich umów powierzenia).
Gdyby zaszła potrzeba, aby Twoje dane zostały przekazane do Firm współpracujących ze Spółką,
znajdujących się w innych krajach, w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których prawo
zapewnia równoważny stopień ochrony danych osobowych występującemu w Polsce zostaniesz o tym
poinformowany i będziesz miał możliwość wyrażenia na to zgody lub nie.
Okres przechowywania danych
Twoje dane zgromadzone przez BQ Sp. z o.o. są przechowywane do czasu w jakim jest to niezbędne i jest
to ustalane indywidualnie dla danego procesu lub związane z wymaganiami prawnymi obowiązującymi
w Polsce w odniesieniu do danego działania (na przykład: inny jest okres przechowywania danych
związanych z realizacją zamówień- ustalany przez Administratora; a inny dla akt osobowych pracownika
po zakończeniu zatrudnienia- narzucony przez ustawodawcę).
Twoje prawa:
Masz prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usunięcia danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6) przenoszenia danych;
7) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
8) jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6
ust.1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) masz prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Firma BQ Sp. z o.o. nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych może się okazać wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy i w takim wypadku nie podanie przez Ciebie danych może uniemożliwić,
utrudnić lub znacząco ograniczyć zakres współpracy w danym zakresie. Niejednokrotnie może też być po
prostu obowiązkowe.
Dane podawane przez Ciebie poprzez wyrażenie zgody są dobrowolne.
Dalsze przetwarzanie danych
Jeśli BQ Sp. z o.o. będzie planować dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innym niż cel do jakiego
zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostaniesz o tym poinformowany.
Powyższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
Administrator danych BQ Sp. z o.o.
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