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PODSTAWA PRAWNA: 
• 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) (wraz ze sprostowaniami)- zwane inaczej „RODO”. 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (na podst. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z poźn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (na podst. Dz.U. z 2020 r., poz. 875 z poźn. zm.). 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na podst. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z poźn. zm.). 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (na podst. Dz.U. z 2020 r., poz. 288 z późn. zm.). 

O NAS i RODO 

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 (nazywane dalej: RODO) oraz regulacje krajowe w tym zakresie. Z tego względu 
dostrzegamy konieczność prowadzenia otwartej i uczciwej komunikacji w odniesieniu do danych 
osobowych (w tym: jeśli to niezbędne, czasami wrażliwych danych osobowych), w celu zaspokajania 
potrzeb poszczególnych klientów, pracowników, współpracowników, firm zewnętrznych i innych 
osób  oraz w celu prowadzenia swojej głównej działalności (produkcyjno- handlowo- usługowej),  
a także odpowiadającej jej konieczność zachowania poufności i zapewnienia, że informacje i dane są 
właściwie chronione. 

Polityka ta ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane 
z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne 
instrukcje, regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać (będzie mógł 
się zapoznać) w momencie zbierania od niego danych osobowych przy różnych sytuacjach oraz przy 
okazji poszczególnych usług.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Jesteśmy Administratorem Twoich1 danych osobowych. Dane te są przetwarzane m.in.  
w naszej firmie (np. dane kadrowe), na naszej stronie internetowej (np. pliki cookies) i innych 
stronach internetowych prezentujących naszą firmę (np. portale społecznościowe). 

Nasze dane kontaktowe to: BQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Goleniowskiej 27,  
70-840 Szczecin. Telefon kontaktowy: +48 693 418 280 email: td@bq-electric.com. Nasza strona 
internetowa: www.bq-electric.com. 

Ten dokument, jak i inne dokumenty związane z ochroną danych osobowych, są dostępne  
w siedzibie Firmy przy ulicy Goleniowskiej 27, 70-840 Szczecin i/lub na naszej oficjalnej stronie 
internetowej: www.bq-electric.com. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych może oznaczać ich zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, archiwizowanie, usuwanie danych,  
a także podobne działania wykonywane na danych. 

 
1 W tej Polityce zwracamy się do Ciebie jako „Ty”, „Twoje”, „Ciebie”… oraz używamy raczej formy męskiej różnych czasowników, ale zapewniamy 

Cię, że robimy to ze względu na łatwość przekazu i możliwość tłumaczenia na język angielski, a nie ze względu na to, że strona ta jest przeznaczona wyłącznie 

dla płci męskiej       

 

mailto:td@bq-electric.com
http://www.bq-electric.com/
http://www.bq-electric.com/
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BQ Sp. z o.o. zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych, wprowadziła różne 
proceduralne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Chcemy, żebyś 
wiedział, że Twoje dane osobowe będą dostępne tylko dla ograniczonej liczby upoważnionych osób. 
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 lub mogą mieć dostęp do Twoich danych 
osobowych, jest określona w odpowiednich umowach powierzenia danych. Firmy takie przetwarzają 
dane na nasze udokumentowane polecenie i  zapewniają odpowiedni poziom ochrony uzyskanych 
danych. Istnieje możliwość przeprowadzenia przez nas 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 i oznaczony obszar kontrolowany w biurze, na 
pierwszym piętrze siedziby Firmy przy ulicy Goleniowskiej 27, 70-840 Szczecin. Są również 
wyznaczone obszary z archiwalnymi danymi osobowymi klientów, pracowników, współpracowników, 
Firm zewnętrznych i innych osób oraz obszar na dysku w systemie komputerowym Firmy. 

Zostały przez nas stworzone Instrukcje: np. „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, a na wyraźną prośbę osób zainteresowanych mogą zostać udostępnione 
do wglądu (również w formie elektronicznej). 

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 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 obowiązującym prawem. 

2. Dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w takim zakresie, w jakim jest 
to konieczne do realizacji celów Spółki lub ze względu na jej prawnie uzasadniony interes. 

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. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie 
z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, 
chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych. Tam gdzie to możliwe 
staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych. 

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 do osób trzecich, chyba że wymaga tego 
realizacja celów Spółki lub jej prawnie uzasadnione interesy.  
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9. Jeśli jakieś dane są przetwarzane na podstawie zgody, wszyscy klienci, pracownicy, współpracownicy, 
Firmy zewnętrzne i inne osoby, udzielają jej podejmując swobodną i dobrowolną decyzję. 

10. Jeśli przetwarzanie nie jest wykonywane na podstawie zgody, Spółka musi posiadać podstawę 
prawną dla takiego przetwarzania. 

 

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z RODO 
 

Chcemy, abyś jako nasz klient, pracownik, współpracownik, Firma zewnętrzna lub inna osoba, 
która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub Twoje dane są przetwarzane na innej 
podstawie prawnej, był świadomy, że masz prawo:  

 

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania ich kopii, 

• złożenia wniosku o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania (w określonych sytuacjach), 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (np. na potrzeby marketingu 
bezpośredniego czy profilowania), jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację,  

• prawo do przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych,   

• prawo żądania sprostowania danych, w tym prawo do poprawiania wszelkich nieścisłości 
dotyczących swoich danych osobowych posiadanych przez Spółkę, 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych (o tym więcej w punkcie SPRAWY SPORNE tej Polityki). 

Chcemy, abyś rozumiał także, iż jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, możesz  
w każdym momencie odwołać swoją zgodę dotyczącą określonych przyszłych wypadków 
wykorzystania swoich danych osobowych w taki sam sposób w jaki jej udzieliłeś. 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 jednak 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 dotyczącym ochrony danych.  

Jeśli zdecydujesz, że nie podpiszesz/nie zgodzisz się na zatwierdzenie „Zgody na 
przetwarzanie danych osobowych”, lub nie podejmiesz odpowiednich działań, które upewnią nas, że 
chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe,  gdy jest to wymagane,  Spółka może nie być  
w stanie nawiązać z Tobą kontaktu lub współpracy, w ogóle lub w zakładanym wcześniej zakresie lub 
możemy nie być w stanie ocenić Twojej przydatności do wykonywania określonych prac lub zadań  
w Spółce lub do uczestniczenia w pewnych aspektach działalności Spółki. 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych 
danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru 
sprawiedliwości.  

ZASTOSOWANIE ZASAD OCHRONY DANYCH W BQ SP. Z O.O.  

Jako Klient, pracownik, współpracownik, Firma zewnętrzna i inna osoba fizyczna lub prawna, 
dobrowolnie udostępniasz swoje dane osobowe dla BQ Sp. z o.o., żeby móc uczestniczyć  
w aktywnościach Spółki, oraz np. w korzystaniu z naszej strony internetowej, rozliczeniach kadrowo- 
płacowych, rachunkowych, czy działaniach informatycznych i informacyjnych. 
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Angażując się w inne aspekty aktywności Spółki możesz udostępniać dla BQ Sp. z o.o. 
dodatkowe dane osobowe. Dane te obejmują informacje, które mogą ujawniać wrażliwe dane 
osobowe.  
 

Chcemy, żebyś wiedział, że będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie  
z wcześniej wymienionym zasadami, włączając w to sytuacje gdy: 

• są realizowane cele związane z główną działalnością Firmy: produkcyjno- handlowo- 
usługowe, 

• są przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne, 

• współpracujemy ze sobą (np. umowa o pracę, inne umowy cywilno- prawne), 

• kontaktujemy się z Tobą w celach marketingowych lub w celu ustalenia warunków 
współpracy pomiędzy nami, 

• bierzesz udział we wszelkiego rodzaju zebraniach, a także we wszelkiego rodzaju 
dobrowolnych aktywnościach czy projektach, 

• podejmujesz decyzję o udziale w utrwalanym i transmitowanym zebraniu, spotkaniu, 
prezentacji, 

• wyrażasz zgodę, aby w razie konieczności, przekazać Twoje 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, 

• wyrażasz zgodę, aby w razie konieczności, przekazać Twoje dane osobowe do innych 
krajów poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wtedy przetwarzanie 
danych będzie następowało  na podstawie Twojej wyraźnej zgody (Art. 49 ust. 1 lit. a) 
RODO)  i/lub międzynarodowych standardów bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu 
pomiędzy nami, a daną firmą standardowych klauzul umownych czy przyjęcie wiążących 
reguł korporacyjnych (Art. 46 RODO)), 

• przetwarzany jest Twój wizerunek na monitoringu na zewnątrz Firmy do zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony pracowników i mienia (Administratorem tych danych jest inna 
firma), 

• prowadzone są dokumenty kadrowo- księgowe, rachunkowe, informatyczne  
i informacyjne i w dokumentach tych znajdują się Twoje dane osobowe, 

• Twoje dane kontaktowe zostały podane/ pobrane na wypadek nagłych sytuacji, 

• Twoje dane osobowe (wraz ze zdjęciem), po wyrażeniu przez Ciebie odpowiedniego 
zezwolenia, są wykorzystywane przy tworzeniu strony internetowej Spółki, wizytówek 
wykorzystywanych do kontaktów z osobami z poza Spółki oraz mogą zostać umieszczone 
na tablicy informacyjnej w Firmie, 

• jeśli  uczestniczysz wraz z nami w różnego rodzaju zadaniach lub pełnisz odpowiedzialne 
funkcje, które wiążą się z zamieszczeniem imienia i nazwiska oraz zadania na tablicy 
informacyjnej. 

ZASTOSOWANIE ZASAD OCHRONY DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ  

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 (np. w razie chęci wysłania wiadomości email do firmy BQ).  

Na naszej stronie internetowej znajdziesz dane kontaktowe do naszej firmy, oraz do 
poszczególnych osób z wyznaczonych działów. Osoby to są przeszkolone z tego w jaki sposób 
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przetwarzać Twoje dane osobowe, gdybyś chciał je nam przekazać. A dane osób kontaktowych ze 
strony Spółki (wraz z ich zdjęciami) zostały umieszczone na naszej stronie internetowej za ich 
pozwoleniem. 

Na naszej stronie internetowej (w zakładce PRACA) możesz znaleźć informacje o obecnych 
naborach do pracy w BQ Sp. z o.o. Pisząc do nas na podanego tam maila możesz złożyć swoje 
dokumenty aplikacyjne. Nasze oferty pracy możesz znaleźć również np. na portalu LinkedIn (nie 
jesteśmy Administratorami portalu LinkedIn. Jeśli chcesz z niego korzystać przed przekazaniem tam 
jakichkolwiek danych zapoznaj się z ich Polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych  
i podejmij świadomą decyzję o przekazaniu im swoich danych). Mogą tam być zbierane Twoje dane 
osobowe jako potencjalnego kandydata do pracy. W miejscach gdzie znajdziesz informacje  
o możliwości aplikowania do nas do pracy (czy to np. u nas na stronie, czy na portalu 
społecznościowym) będą umieszczone również informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla 
celów rekrutacji i zatrudnienia.  

Gdybyś z innego źródła dowiedział się o prowadzonym u nas naborze i przesłała maila na 
rekrutacja@bq-electric.com wtedy w odpowiedzi na niego prześlemy Ci informacje o przetwarzaniu 
danych osobowych dla celów rekrutacji i zatrudnienia (klauzula informacyjna). 

 

COOKIES 
 
W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych na naszej stronie 

internetowej niezbędne jest włączenie plików cookies. Mogą być przechowywane niewielkie ilości 
danych z wykorzystaniem cookies (m.in. adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator 
urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na 
poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, a także inne podobne informacje).  

Cookies nie są szkodliwe dla Ciebie czy Twoich urządzeń, nie wpływają w żaden na sposób na 
ogólne działanie Twojego urządzenia np. komputera, tableta, smartphona. Nie powodują też zmian 
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych 
urządzeniach.  

Pliki cookies pozwalają zapamiętywać dokonywane przez Ciebie wybory i dostarczać 
dodatkowe możliwości poprawiające Twój komfort użytkowania naszej strony, usprawnienia w treści 
i w sposobie nawigacji strony. 

Możesz wyrazić zgodę na uzyskiwanie dostępu i przechowywanie w/w danych, za pomocą 
ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu lub przy pomocy konfiguracji 
usługi.  Ustawiając swoją przeglądarkę zgodnie z Twoimi preferencjami, wyrażasz zgodę na 
wykorzystanie przez nas plików cookie.  

 
Więcej informacji na temat tego czym są pliki cookies możesz uzyskać pod adresem 

www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku 
polskim). 

 
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat stosowanych cookies i okresów ich 

przechowywania zachęcamy Cię do analizy poniższego artykułu: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl 

 
Sposób usuwania cookies może różnić się w zależności od przeglądarki z której korzystasz. 

Możesz sprawdzić menu pomocy twojej przeglądarki internetowej w celu uzyskania szczegółowych 
instrukcji. Przykłady podajemy poniżej: 
  

mailto:rekrutacja@bq-electric.com
http://www.aboutcookies.org/
http://wszystkoociasteczkach.pl/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl
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Nazwa 

przykładowej 
przeglądarki 

Gdzie możesz znaleźć informacje na temat tego jak usunąć pliki cookie? 

CHROME 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

EDGE 
 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history 

FIREFOX  
 

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-
ciasteczek&redirectlocale=pl 

INTERNET 
EXPLORER 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

OPERA  
 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

SAFARI https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

 
 Pamiętaj jednak, że bez cookies może nie być możliwe w pełni korzystanie ze wszystkich 
funkcji naszej strony internetowej- może to spowodować utratę pewnych funkcji i utrudnić lub 
uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości.  
 Pamiętaj również, że nawet jeśli wyłączysz cookies, masz możliwość przywrócenia opcji 
gromadzenia cookies w swojej przeglądarce (w podobny sposób jak je wyłączyłeś). 
 

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies i podobnych technologii 
oraz akceptujesz tą Politykę BQ Sp. z o.o. dotyczącą ochrony danych.  

 
Pamiętaj, że Treści zawarte na naszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 

WTYCZKI DO INNYCH STRON I PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w tym 
wtyczki do portali społecznościowych (wyżej opisano m.in. LinkedIn). W takich wypadku, jesteśmy 
Administratorami Twoich danych na naszej stronie internetowej i Twoich danych przekazanych 
bezpośrednio nam lub do których dałeś nam dostęp, na stronie na którą wszedłeś lub zostałeś na nią 
przekierowany.  

Jeśli doszłoby do przekierowania Cię z naszej strony internetowej do innej strony 
internetowej (np. mapy Google)/lub portalu (np. Facebook), nasza odpowiedzialność będzie 
występować tylko na etapie ich zbierania i ich transmisji do tamtej zewnętrznej strony internetowej 
(jesteśmy wtedy współadministratorami Twoich danych osobowych) i będzie obejmować  
automatyczne „przekazanie” podstawowych danych o Tobie (najczęściej będzie to tylko: adres IP  
i identyfikator Twojej przeglądarki). Nie musisz być zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym 
portalu społecznościowym, aby te Twoje dane zostały tam przekazane. Przy przeglądaniu treści 
naszej strony, portal społecznościowy (jeśli będzie do niego przekierowanie na naszej stronie) 
nawiązuje bezpośrednie połączenie z Twoją wyszukiwarką. Poprzez to portal społecznościowy 
otrzymuje m.in. informacje o ID urządzenia z którego odwiedziłeś naszą stronę lub/oraz Twój adres 
IP.  

Nie jesteśmy Administratorami Twoich danych w odniesieniu do innych niż nasza stron 
internetowych i portali i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności 
obowiązujące na tamtych stronach (choćby linki do nich były na naszej stronie internetowej, albo  
z tamtej strony/portalu byłoby odwołanie do strony www.bq-electric.com).  

Zalecamy, abyś zapoznał się z informacjami na temat ochrony prywatności na odwiedzanych 
stronach internetowych. Przed  ewentualnym podaniem swoich danych osobowych na tamtych 
stronach, dokładnie zapoznaj się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu- przed 
skorzystaniem z niego.  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.bq-electric.com/
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Gdy na naszej stronie internetowej lub fanpage’ach będą używane wtyczki sieci 

społecznościowych podmiotów trzecich, będą one oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon 
tych sieci (np. Facebook i „Lubię to”). Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi 
treściami ze znajomymi z danych portali społecznościowych lub je polecić. Twoje kliknięcie na taką 
ikonę będzie przez nas interpretowane jako wyrażenie zgody na przekazanie do tego portalu/sieci 
Twoich danych opisanych wcześniej i/lub innych wymaganych do spełnienia Twojej prośby.   

Jeżeli jesteś zalogowany w danym portalu społecznościowym, portal ten automatycznie 
przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz  
z wtyczek społecznościowych i np. polecisz nasz produkt lub usługę, portal społecznościowy może 
przyporządkować te informacje do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy 
przypisał wizytę na naszych stronach do Twojego danego konta użytkownika, powinieneś się 
wylogować z danego portalu społecznościowego na czas korzystania z naszej strony internetowej. 

Chcielibyśmy Cię również poinformować, że większość portali społecznościowych oraz 
znanych firm międzynarodowych (np. Facebook, Instagram, Google) ma swoje serwery w Stanach 
Zjednoczonych w związku z tym następuje tam przekazanie Twoich danych. Wiedz, że jeśli 
przetwarzanie Twoich danych będzie następowało na podstawie międzynarodowych standardów 
bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu standardowych klauzul umownych czy przyjęciu wiążących 
reguł korporacyjnych, możesz być spokojny o swoje dane, są one chronione na takim samym 
poziomie jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jeśli jednak żadna z tych zasad nie będzie 
spełniona, możesz osobiście podjąć decyzję czy chcesz wyrazić zgodę, aby Twoje dane były 
przekazywane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO). 
Może się też okazać, że np. Twoje dane będą mogły być tam przekazane, gdy np. będzie to niezbędne 
do zawarcia lub wykonania umowy (Art. 49 ust. 1 lit. b) i/lub c) RODO). Inne przypadki są określone 
w Art. 49 ust. 1 lit. d) do lit. g) RODO . 

 
Niniejsza Polityka odnosi się tylko do strony www.bq-electric.com oraz do danych które 

przekazałeś nam bezpośrednio (osobiście, dając nam dostęp lub w innej formie elektronicznej), lub 
które od Ciebie uzyskaliśmy w momencie Twojego wejścia na naszą stronę (w tym: cookies). 

W odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej oraz danych, które nam przekażesz 
poprzez inną stronę internetową lub osobiście, podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja 
zgoda (w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego)- Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
i/lub realizacja uzasadnionych interesów naszej Firmy takich jak ulepszanie działania naszej strony, 
propagowanie wiedzy o naszej firmie i naszej ofercie, poszerzanie wiedzy własnej, prowadzenie analiz 
i statystyk, prowadzenie działań marketingowych (jeśli tak: będziesz o tym dodatkowo 
poinformowany)- Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Możliwe jest przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na innej podstawie niż te 
dwie tutaj podane, np. gdy wyrazisz zgodę na przekazanie swoich danych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (zgodnie z Art. 49 ust. 1 lit. a) RODO). 

PRZETWARZANIE DANYCH W CHMURZE 

Może się zdarzyć, że pewne dane będą przetwarzane w chmurze (np. One Drive, Dropbox). 
Być może założymy konto lub będziemy pobierać dane z jakiegoś rozwiązania chmurowego.  

Jeśli to BQ Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane w jakimś rozwiązaniu chmurowym- zadbamy  
o to, aby mieć podpisane odpowiednie umowy powierzenia (gdy będzie to niezbędne) oraz 
sprawdzimy czy przetwarzanie danych będzie następowało na podstawie międzynarodowych 
standardów bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu standardowych klauzul umownych czy 
przyjęciu wiążących reguł korporacyjnych. 

Jeśli np. jako nasz pracownik, współpracownik, klient, będziesz chciał skorzystać z jakiegoś 
rozwiązania chmurowego i będziesz chciał udostępniać, sprawdzać, pobierać (czy wykonywać 
jakiekolwiek inne operacje na danych w rozwiązaniu chmurowym), zawsze zapoznaj się z Polityką 
prywatności dla konkretnego rozwiązania/aplikacji. Zanim udostępnisz jakieś dane (swoje czy 

http://www.bq-electric.com/
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firmowe) sprawdź niezbędność i poprawność takiego działania. Zanim pobierzesz jakieś dane (np. 
pliki) sprawdź czy są z zaufanych źródeł.  

MARKETING 

Na podstawie udzielonej przez Ciebie dodatkowej i opcjonalnej zgody możemy mieć prawo 
do wysyłania do Ciebie na podany adres e-mail (lub innym środkiem komunikacji na który wyrazisz 
zgodę) informacji marketingowych. Zgoda, taka może zostać przez Ciebie w każdej chwili odwołana. 
W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie 
także m.in. Art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Art. 172 
ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

PODSUMOWANIE 

Polityka BQ Sp. z o.o. dotycząca ochrony danych osobowych jest udostępniana nieprzerwanie 
na stronie internetowej Spółki w sposób umożliwiający Ci jej pozyskanie i utrwalenie jej treści poprzez 
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

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  
www.bq-electric.com i udostępnimy do wglądu w siedzibie Firmy przy ulicy Goleniowskiej 27,  
70-840 Szczecin, byś przez cały czas wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. 
Prosimy Cię o sprawdzanie tego dokumentu od czasu do czasu. 

Korzystając z naszej strony internetowej (lub naszych profili na portalach społecznościowych) 
możesz pobierać prezentowane w niej materiały wyłącznie do własnych, prywatnych 
i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod 
warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje 
dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów.  

Bez pisemnego upoważnienia udzielonego przez BQ Sp. z o.o. nie wolno rozprowadzać, 
przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do 
celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów jak i zdjęć. 

SPRAWY SPORNE 

Gdyby doszło do sytuacji w której uważasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone  
w sposób niezgodny z prawem, zachęcamy Cię do kontaktu z nami- email: td@bq-electric.com,  
telefon kontaktowy: +48 693 418 280, listownie lub osobiście w siedzibie Firmy przy ulicy 
Goleniowskiej 27, 70-840 Szczecin.  

Gdyby ten krok nie przyniósł zadowalających Cię rezultatów, pamiętaj, że masz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych w Polsce tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

 
 

Dokumenty powiązane: 
 

1. INS_001 Instrukcja postępowania na wypadek naruszenia danych 
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. INS_004 Instrukcja dotycząca zakresu informacji i danych osobowych w dokumentach 

kadrowych. 

http://www.bq-electric.com/
mailto:td@bq-electric.com
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5. INS_005 Nadzór nad dokumentacją kadrową (wraz ze wszystkimi załącznikami). 
6. PRO_004-APX_004 Rejestr ze szkolenia. 
7. PRO_002-APX_003 Raport z auditu wewnętrznego. 

 

Załączniki: 
 

1. POL_001-APX_001 ZAŁ.1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- PRACOWNIK. 
2. POL_001-APX_001A ZAŁ.1A Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- PRAKTYKANT. 
3. POL_001-APX_002 ZAŁ.2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- WSPÓŁPRACOWNIK 

(FIRMA ZEWNETRZNA). 
4. POL_001-APX_002A ZAŁ.2A Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- FIRMA 

ZEWNĘTRZNA. 
5. POL_001-APX_003 ZAŁ.3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- KLIENT. 
6. POL_001-APX_004 ZAŁ.4 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 
7. POL_001-APX_005 ZAŁ.5 Wzór umowy powierzenia danych. 
8. POL_001-APX_006 ZAŁ.6 Opis obszaru nadzorowanego. 
9. POL_001-APX_007 ZAŁ.7 Wzór analizy dot. RODO. 
10. POL_001-APX_008 ZAŁ.8 Wzór Pisma do Firm Zewnętrznych dotyczące ustalenia/wskazania 

IOD. 
11. POL_001-APX_009 ZAŁ.9 Zestawienie dot. IOD z Firm Zewnętrznych. 
12. POL_001-APX_010 ZAŁ.10 Prośba o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. 
13. POL_001-APX_011 ZAŁ.11 Pismo Administratora danych dotyczące zaprzestania 

przetwarzania danych osobowych. 
14. POL_001-APX_012 ZAŁ.12 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

BQ Sp. z o.o.  
15. POL_001-APX_013 ZAŁ.13 Cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 
16. POL_001-APX_014 ZAŁ.14 Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych 

PRACOWNIK. 
17. POL_001-APX_014A Zał.14A Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych 

PRAKTYKANT. 
18. POL_001-APX_015 ZAŁ.15 Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych 

WSPOLPRACOWNIK FIRMA ZEWNETRZNA. 
19. POL_001-APX_016 ZAŁ.16 Ogólna klauzula informacyjna. 
20. POL_001-APX_016A Zał.16A Klauzula informacyjna dla Klientów, Dostawców  

i Zleceniobiorców. 
21. POL_001-APX_016B Zał.16B Klauzula informacyjna dla działań marketingowych. 
22. POL_001-APX_016C Zał.16C Klauzula informacyjna Strona internetowa. 
23. POL_001-APX_016D Zał.16D Klauzula informacyjna Portale społecznościowe. 
24. POL_001-APX_017 Zał.17 Upoważnienie do zarzadzania kluczami. 
25. POL_001-APX_018 Zał.18 Rejestr osób upoważnionych do zarzadzania kluczami w BQ Sp.  

z o.o. 
26. POL_001-APX_019 Zał.19 Ocena ryzyka ochrony danych z rejestrem czynności 

przetwarzania. 
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Podstawa prawna: 
• Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- nazywane RODO. 
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (na podst. t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). 

ADMINISTRATOR 

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 
dzwoniąc (tel. +48 693418280) lub w siedzibie Spółki (adres podany powyżej) albo o korespondencję 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 PRZETWARZANIA 

Celami w jakich będziemy przetwarzać Twoje dane są:  
1) zaspokajanie Twoich potrzeb (jako np. pracownika, klienta, dostawcy) i naszych wzajemnych zobowiązań; 
2) realizacja procesu rekrutacji- jeśli Cię to dotyczy;  
3) wywiązanie się z warunków określonych w podpisanej pomiędzy nami umowie- jeśli Cię to dotyczy; 
4) w celach administracyjnych Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu- jeśli będzie to dotyczyło naszej 

współpracy; 
5) rozpatrzenie składanych przez Ciebie (lub w Twoim imieniu) wniosków oraz wypłaty świadczeń i zobowiązań- jeśli Cię to dotyczy; 
6) realizacja usług i złożonych przez Ciebie zamówień (w tym reklamacji) związanych z główną działalnością Firmy: handlowo- 

produkcyjno- usługową- jeśli Cię to dotyczy; 
7) prowadzenie przez nas dokumentacji kadrowo- księgowej, rachunkowej i informatycznej- jeśli Cię to dotyczy; 
8) korzystanie z naszej strony internetowej- jeśli Cię to dotyczy; 
9) przekazywanie informacji w związku z korzystaniem z portali społecznościowych- jeśli Cię to dotyczy; 
10) przekazywanie Ci informacji o naszych usługach, ofercie, zleceniach- jeśli Cię to dotyczy; 
11) podejmowanie działań marketingowych- jeśli wyrazisz na to zgodę; 
12) utrzymywanie kontaktu drogą elektroniczną (np. drogą mailową, telefoniczną)- jeśli Cię to dotyczy; 
13) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów- jeśli będzie to dotyczyło naszej współpracy; 
14) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- jeśli będzie to dotyczyło naszej współpracy; 
15) w celach analitycznych i statystycznych (np. w celu lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, rozwoju produktów, optymalizacji 

procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.)- jeśli Cię to dotyczy; 
16) w celu badania satysfakcji Klientów- jeśli Cię to dotyczy; 
17) inne prawnie uzasadnione cele lub obowiązki związane z działalnością Spółki i naszą współpracą. 

PODSTAWY PRAWNE 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy: 
1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, także przed 

zawarciem umowy pomiędzy nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub art. 49 ust. 1 lit. b i lit. c RODO) i/lub  
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i/lub 

przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ma służyć za źródło 
informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie 
uzasadniony interes – ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu 
określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego (art. 49 ust. 1 lit. g RODO) i/lub 

3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO i/lub art. 
49 ust. 1 lit. f RODO) i/lub 

4) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO i/lub art. 49 
ust. 1 lit. d RODO) i/lub 

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) i/lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń m.in. przy 
przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich (art. 49 ust. 1 lit. e RODO). 

 Zawsze, gdy przetwarzanie Twoich danych ma podstawę prawną lub prawnie uzasadnione interesy- zostaniesz o nich poinformowany.  
 Gdy posiadamy Twoje dane od osoby trzeciej, dowiesz się jakie jest źródło pochodzenia Twoich danych oraz jakie kategorie Twoich danych 
posiadamy. Poinformujemy Cię o tym w rozsądnym terminie od ich pozyskania lub przy naszym pierwszym kontakcie/komunikacji. 
 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 i/lub art. 9 ust. 2 lit. a i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym czasie.  
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ODBIORCY DANYCH 

 Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz BQ Sp. z o.o. mogą się okazać: instytucje publiczne, którym Administrator będzie 
zobowiązany takie dane przekazać na podstawie prawa, a także np. pracownicy Administratora, posiadający odpowiednie upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych- obieg danych wewnątrz Firmy lub zewnętrzne biuro księgowo- kadrowe; osoby świadczące usługi 
informatyczne; firmy współpracujące z BQ Sp. z o.o.; firmy od których Firma uzyskała np. dofinansowanie; firmy kurierskie itp. 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.  
 Gdyby była potrzeba przekazania Twoich danych do Firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy współpracować  
z takimi Firmami na podstawie międzynarodowych standardów bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu pomiędzy nami, a daną firmą 
standardowych klauzul umownych czy przez przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych (art. 45 do art. 47 RODO). Również o tym zostaniesz 
poinformowany. W innych wypadkach będziesz miał możliwość wyrażenia na to zgody (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).  
*** Firma nadzorująca monitoring na zewnątrz obiektu będącego siedzibą Spółki, to samodzielny, zewnętrzny  Administrator Twoich danych (jest to Firma: Zeromur Jasiński, Mitas 
Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Transportowej 1/7, 70-715 Szczecin; NIP: 9552297528). W razie jakichkolwiek spraw związanych z monitoringiem, należy zwracać się bezpośrednio 
do nich. 

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- 
narzucony przez ustawodawcę) lub do czasu cofnięcia zgody. 

 

TWOJE PRAWA 

Masz prawo do:  
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś;  
3) usunięcia danych osobowych, które nam udostępniłeś; 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które nam udostępniłeś;   
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , które nam udostępniłeś; 
6) przenoszenia danych, które nam udostępniłeś; 
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 i/lub art. 9 ust. 

2 lit. a i/lub art. 49 ust. 1 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. 

 
Miejscem udostępnienia Ci Twoich danych (w razie takiej konieczności) będzie siedziba Administratora w Szczecinie przy ul.Goleniowskiej 27, 
70-840 Szczecin lub inne miejsce lub forma wspólnie uzgodniona z Administratorem. 
 
 Firma BQ Sp. z o.o. nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

PODANIE 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, choć 
również mogą okazać się konieczne. 

PRZETWARZANIE DO INNYCH CELÓW NIŻ ZEBRANE 

 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. 
 
 

Administrator danych BQ Sp. z o.o. 
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Podstawa prawna: 
• Art. 6, 9, 13 (i ewent. Art.14) Rozporządzenia 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)- 
nazywane dalej RODO. 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (na podst. t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). 

• Art. 22 1 § 1, § 2, § 5,  Art. 22 1a § 1, Art. 22 1b § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (na podst. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

• § 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369 z późn. zm.). 

ADMINISTRATOR 

 Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, 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 dzwoniąc (tel. +48 693418280) lub w siedzibie Spółki (adres podany powyżej) albo  
o korespondencję 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 PRZETWARZANIA 

Celami w jakich będziemy przetwarzać Twoje dane są:  
1) realizacja procesu rekrutacji;  
2) w celach administracyjnych Spółki- prowadzenie przez nas dokumentacji kadrowo- księgowej, rachunkowej i informatycznej; 
3) przekazywanie informacji w związku z procesem rekrutacji; 
4) utrzymywanie kontaktu drogą elektroniczną (np. drogą mailową, telefoniczną- zgodnie z podanymi przez Ciebie danymi 

kontaktowymi); 
5) rozpatrzenie składanych przez Ciebie (lub w Twoim imieniu) wniosków- jeśli Cię to dotyczy; 
6) korzystanie z naszej strony internetowej- jeśli Cię to dotyczy; 
7) przekazywanie Twoich danych w związku z korzystaniem z portali społecznościowych (do portalu)- jeśli Cię to dotyczy; 
8) przekazywanie nam informacji przez portale społecznościowe (do nas)- jeśli będziesz chciał użyć takiej formy kontaktu/komunikacji; 
9) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów- jeśli będzie to dotyczyło; 
10) inne prawnie uzasadnione cele lub obowiązki związane z działalnością Spółki i/lub naszą współpracą. 

PODSTAWY PRAWNE 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy: 
1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, także przed 

zawarciem umowy pomiędzy nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub art. 49 ust. 1 lit. b i lit. c RODO) i/lub  
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i/lub 
3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 

przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń m.in. przy 
przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich (art. 49 ust. 1 lit. e RODO). 

 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 i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym czasie.  
 Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich 
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  
 BQ Sp. z o.o. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać przez Ciebie odwołana w dowolnym czasie.  
 Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa pracy, m.in. Art. 22 1 § 1, § 2, § 5,  Art. 22 1a § 1, Art. 22 1b § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (na podst. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369 z późn. zm.). 
 Gdybyśmy otrzymali/pozyskali Twoje dane od osoby trzeciej, dowiesz się jakie jest źródło pochodzenia Twoich danych oraz jakie kategorie 
Twoich danych posiadamy. Poinformujemy Cię o tym w rozsądnym terminie od ich pozyskania lub przy naszym pierwszym kontakcie/ 
komunikacji. 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz BQ Sp. z o.o. mogą się okazać: instytucje publiczne, którym Administrator będzie zobowiązany 
takie dane przekazać na podstawie prawa, a także np. pracownicy Administratora, posiadający odpowiednie upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych- obieg danych wewnątrz Firmy lub zewnętrzne biuro księgowo- kadrowe; osoby świadczące usługi informatyczne; firmy 
współpracujące z BQ Sp. z o.o. 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).  
Jeśli będziesz do nas aplikował przez stronę internetową lub przy pomocy jakiegoś portalu społecznościowego może zajść potrzeba 
przekazania Twoich danych do Firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy współpracować z takimi Firmami na podstawie 
międzynarodowych standardów bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu pomiędzy nami, a daną firmą standardowych klauzul umownych 
czy przez przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych (art. 45 do art. 47 RODO). W innych wypadkach będziesz miał możliwość wyrażenia na to 
zgody (art. 49 ust. 1 lit. a RODO). 
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*** Firma nadzorująca monitoring na zewnątrz obiektu będącego siedzibą Spółki, to samodzielny, zewnętrzny  Administrator Twoich danych (jest to Firma: Zeromur Jasiński, Mitas 
Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Transportowej 1/7, 70-715 Szczecin; NIP: 9552297528). W razie jakichkolwiek spraw związanych z monitoringiem, należy zwracać się bezpośrednio 
do nich. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

 Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.  
W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą 
wykorzystywane przez 12 miesięcy od czasu udzielenia na to zgody.  
 Po zakończeniu w/w okresów, gdy podejmiemy z Tobą współpracę, Twoje dokumenty rekrutacyjne zostaną dołączone do dokumentacji 
kadrowej, przechowywanej przez ustawowo określony okres czasu i archiwizowane zgodnie z wymogami prawa.  
 Gdyby nie doszło do rozpoczęcia współpracy pomiędzy nami- Twoje dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone(usunięte). Wówczas  
w celu ponownego rozpatrzenia Twojej kandydatury prosimy o ponowne przesłanie dokumentów. 
 Jeśli jakieś dane przekażesz nam na podstawie zgody, zostaną one usunięte po cofnięciu Twojej zgody. 

 

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 danych; 
6) przenoszenia danych, które nam udostępniłeś; 
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 i/lub art. 9 ust. 

2 lit. a RODO i/lub art. 49 ust. 1 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. 

 
Miejscem udostępnienia Ci Twoich danych (w razie takiej konieczności) będzie siedziba Administratora w Szczecinie przy ul.Goleniowskiej 27, 
70-840 Szczecin lub inne miejsce lub forma wspólnie uzgodniona z Administratorem. 
 
Firma BQ Sp. z o.o. nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

PODANIE DANYCH 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne. 

PRZETWARZANIE DO INNYCH CELÓW NIŻ ZEBRANE 

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. 

  

 

Administrator danych BQ Sp. z o.o. 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 016A do Polityki BQ Sp. z o.o. dotyczącej 
ochrony danych osobowych  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW, DOSTAWCÓW  
I ZLECENIOBIORCÓW  

 

 

Strona: 1 / 2 
Rev. 01 
Data: 15.03.2021 

Przygotował: AK Sprawdził: PL Zatwierdził: TD 
 

POL_001-APX_016A_01 
 

Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podst. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2320 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (na podst. t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 11 z późn. zm.). 

• Art. 13 Rozporządzenia 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)- nazywane RODO. 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (na podst. t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). 

ADMINISTRATOR 

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 
dzwoniąc (tel. +48 693418280) lub w siedzibie Spółki (adres podany powyżej) albo o korespondencję 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 PRZETWARZANIA  

Celami w jakich będziemy przetwarzać Twoje dane są:  
1) zaspokajanie Twoich potrzeb (jako np. klienta, dostawcy, zleceniobiorcy) i naszych wzajemnych zobowiązań; 
2) wywiązanie się z warunków określonych w podpisanej pomiędzy nami umowie; 
3) w celach administracyjnych Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu- jeśli będzie to dotyczyło naszej 

współpracy; 
4) rozpatrzenie składanych przez Ciebie (lub w Twoim imieniu) wniosków oraz wypłaty świadczeń i zobowiązań- jeśli Cię to dotyczy; 
5) realizacja usług i złożonych zamówień (w tym reklamacji)- jeśli Cię to dotyczy; 
6) prowadzenie przez nas dokumentacji kadrowo- księgowej, rachunkowej i informatycznej; 
7) korzystanie z naszej strony internetowej- jeśli Cię to dotyczy; 
8) przekazywanie informacji w związku z korzystaniem z portali społecznościowych- jeśli Cię to dotyczy; 
9) przekazywanie Ci informacji o naszych usługach, ofercie, zleceniach- jeśli Cię to dotyczy; 
10) podejmowanie działań marketingowych- jeśli wyrazisz na to zgodę; 
11) utrzymywanie kontaktu drogą elektroniczną (np. drogą mailową, telefoniczną- zgodnie z udostępnioną formą)- jeśli Cię to dotyczy; 
12) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów- jeśli będzie to dotyczyło naszej współpracy; 
13) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- jeśli będzie to dotyczyło naszej współpracy; 
14) w celach analitycznych i statystycznych (np. w celu lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, rozwoju produktów, optymalizacji 

procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy, analizy finansowej itp.)- jeśli Cię to dotyczy; 
15) w celu badania satysfakcji Klientów- jeśli Cię to dotyczy; 
16) inne prawnie uzasadnione cele lub obowiązki związane z działalnością Spółki i naszą współpracą. 

PODSTAWY PRAWNE 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy: 
1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, także przed 

zawarciem umowy pomiędzy nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub art. 49 ust. 1 lit. b i lit. c RODO) i/lub  
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i/lub 

przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ma służyć za źródło 
informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie 
uzasadniony interes – ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu 
określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego (art. 49 ust. 1 lit. g RODO) i/lub 

3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO i/lub art. 
49 ust. 1 lit. f RODO) i/lub 

4) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO i/lub art. 49 
ust. 1 lit. d RODO) i/lub 

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) i/lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń m.in. przy 
przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich (art. 49 ust. 1 lit. e RODO). 

 Zawsze, gdy przetwarzanie Twoich danych ma podstawę prawną lub prawnie uzasadnione interesy- zostaniesz o nich poinformowany.  
 Gdy posiadamy Twoje dane od osoby trzeciej, dowiesz się jakie jest źródło pochodzenia Twoich danych oraz jakie kategorie Twoich danych 
posiadamy. Poinformujemy Cię o tym w rozsądnym terminie od ich pozyskania lub przy naszym pierwszym kontakcie/komunikacji. 
 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 i/lub art. 9 ust. 2 lit. a i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym czasie.  
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ODBIORCY DANYCH 

 Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz BQ Sp. z o.o. mogą się okazać: pracownicy Administratora, posiadający odpowiednie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- obieg danych wewnątrz Firmy lub zewnętrzne biuro księgowo- kadrowe; osoby 
świadczące usługi informatyczne; firmy współpracujące z BQ Sp. z o.o.; firmy od których Firma uzyskała np. dofinansowanie; firmy kurierskie, 
a także np.  instytucje publiczne, którym Administrator będzie zobowiązany takie dane przekazać na podstawie prawa itp. 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.  
 Gdyby była potrzeba  przekazania Twoich danych do Firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy współpracować  
z takimi Firmami na podstawie międzynarodowych standardów bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu pomiędzy nami, a daną firmą 
standardowych klauzul umownych czy przez przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych (art. 45 do art. 47 RODO). W innych wypadkach 
będziesz miał możliwość wyrażenia na to zgody (art. 49 ust. 1 lit. a RODO). 
*** Firma nadzorująca monitoring na zewnątrz obiektu będącego siedzibą Spółki, to samodzielny, zewnętrzny  Administrator Twoich danych (jest to Firma: Zeromur Jasiński, Mitas 
Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Transportowej 1/7, 70-715 Szczecin; NIP: 9552297528). W razie jakichkolwiek spraw związanych z monitoringiem, należy zwracać się bezpośrednio 
do nich. 

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 umów czy danych związanych z realizacją zamówień- ustalany przez Administratora; a inny dla sytuacji narzuconych 
przez ustawodawcę) lub do czasu cofnięcia Twojej zgody. 

 

TWOJE PRAWA 

Masz prawo do:  
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś;  
3) usunięcia danych osobowych, które nam udostępniłeś; 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które nam udostępniłeś;   
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , które nam udostępniłeś; 
6) przenoszenia danych, które nam udostępniłeś; 
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 i/lub art. 9 ust. 2 lit. a 

i/lub art. 49 ust. 1 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. 

 
Miejscem udostępnienia Ci Twoich danych (w razie takiej konieczności) będzie siedziba Administratora w Szczecinie przy ul.Goleniowskiej 27, 
70-840 Szczecin lub inne miejsce lub forma wspólnie uzgodniona z Administratorem. 
 
 Firma BQ Sp. z o.o. nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

PODANIE 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, choć 
również mogą okazać się konieczne. 

PRZETWARZANIE DO INNYCH CELÓW NIŻ ZEBRANE 

 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. 

  

Administrator danych BQ Sp. z o.o. 
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Podstawa prawna: 
• Art. 10 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na podst. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.). 

• Art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (na podst. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 875 z późn. zm.). 

• Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- nazywane RODO. 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (na podst. t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). 

ADMINISTRATOR 

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 
dzwoniąc (tel. +48 693418280) lub w siedzibie Spółki (adres podany powyżej) albo o korespondencję 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 PRZETWARZANIA 

Celami w jakich będziemy przetwarzać Twoje dane są:  
1) podejmowanie działań marketingowych- jeśli wyrazisz na to zgodę; 
2) utrzymywanie kontaktu drogą elektroniczną (np. drogą mailową, telefoniczną)- za Twoją zgodą; 
3) przekazywanie Ci informacji o naszych usługach, ofercie, zleceniach; 
4) korzystanie z naszej strony internetowej- jeśli Cię to dotyczy; 
5) przekazywanie informacji w związku z korzystaniem z portali społecznościowych- jeśli Cię to dotyczy; 
6) rozpatrzenie składanych przez Ciebie (lub w Twoim imieniu) wniosków- jeśli Cię to dotyczy; 
7) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów- jeśli będzie to dotyczyło naszej współpracy; 
8) w celach analitycznych i statystycznych (np. w celu lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, rozwoju produktów, optymalizacji 

procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.)- jeśli Cię to dotyczy; 
9) w celu badania satysfakcji Klientów- jeśli Cię to dotyczy; 
10) inne prawnie uzasadnione cele lub obowiązki związane z działalnością Spółki i naszą współpracą. 

PODSTAWY PRAWNE 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy, jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony 
roszczeń m.in. przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich (art. 49 ust. 1 lit. e RODO).  

Celami takimi mogą być: m.in. prezentacja firmy na portalach społecznościowych, przeprowadzanie działań marketingowych  
i promowanie naszych produktów i usług oraz promowaniu wydarzeń, które organizujemy.  
 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 i/lub art. 9 ust. 2 lit. a i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym czasie. 
 Gdy posiadamy Twoje dane od osoby trzeciej, dowiesz się jakie jest źródło pochodzenia Twoich danych oraz jakie kategorie Twoich danych 
posiadamy. Poinformujemy Cię o tym w rozsądnym terminie od ich pozyskania lub przy naszym pierwszym kontakcie/komunikacji. 

ODBIORCY DANYCH 

 Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz BQ Sp. z o.o. mogą się okazać: pracownicy Administratora, posiadający odpowiednie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- obieg danych wewnątrz Firmy lub zewnętrzne biuro księgowo- kadrowe; osoby 
świadczące usługi informatyczne; firmy współpracujące z BQ Sp. z o.o.; 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.  
 Gdyby była potrzeba przekazania Twoich danych do Firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy współpracować  
z takimi Firmami na podstawie międzynarodowych standardów bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu pomiędzy nami, a daną firmą 
standardowych klauzul umownych czy przez przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych (art. 45 do art. 47 RODO). W innych wypadkach 
będziesz miał możliwość wyrażenia na to zgody (art. 49 ust. 1 lit. a RODO). 
*** Firma nadzorująca monitoring na zewnątrz obiektu będącego siedzibą Spółki, to samodzielny, zewnętrzny  Administrator Twoich danych (jest to Firma: Zeromur Jasiński, Mitas 
Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Transportowej 1/7, 70-715 Szczecin; NIP: 9552297528). W razie jakichkolwiek spraw związanych z monitoringiem, należy zwracać się bezpośrednio 
do nich. 
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OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

 Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na 
otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie 
sprzeciwu. 
 Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego wniosku/zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do 
wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń. 

 

TWOJE PRAWA 

Masz prawo do:  
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś;  
3) usunięcia danych osobowych, które nam udostępniłeś; 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które nam udostępniłeś;   
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , które nam udostępniłeś; 
6) przenoszenia danych, które nam udostępniłeś; 
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 i/lub art. 9 ust. 

2 lit. a i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO 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. 

 
Miejscem udostępnienia Ci Twoich danych (w razie takiej konieczności) będzie siedziba Administratora w Szczecinie przy ul.Goleniowskiej 27, 
70-840 Szczecin lub inne miejsce lub forma wspólnie uzgodniona z Administratorem. 
 
 Firma BQ Sp. z o.o. nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

PODANIE DANYCH 

 Dane podawane przez Ciebie poprzez wyrażenie zgody są dobrowolne. Nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości kontaktu 
pomiędzy nami, lub przekazania Ci informacji o naszych produktach i usługach. Może także uniemożliwić, utrudnić lub znacząco ograniczyć 
zakres współpracy pomiędzy nami. 

PRZETWARZANIE DO INNYCH CELÓW NIŻ ZEBRANE 

 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. 

  

 

Administrator danych BQ Sp. z o.o. 
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Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na podst. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (na podst. t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 875 z późn. zm.). 

• Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- nazywane RODO. 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (na podst. t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). 

ADMINISTRATOR 

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 
dzwoniąc (tel. +48 693418280) lub w siedzibie Spółki (adres podany powyżej) albo o korespondencję 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 PRZETWARZANIA 

Celami w jakich będziemy przetwarzać Twoje dane są:  
1) korzystanie z naszej strony internetowej; 
2) przekazywanie informacji w związku z korzystaniem z innych stron- wtyczki portali społecznościowych, map; 
3) przekazywanie Ci informacji o naszych usługach, ofercie, zleceniach; 
4) przekazywanie informacji o Firmie, pracownikach i współpracownikach; 
5) zaspokajanie Twoich potrzeb i naszych wzajemnych zobowiązań; 
6) prowadzenie przez nas dokumentacji informatycznej; 
7) realizacja procesu rekrutacji- jeśli Cię to dotyczy;  
8) w celach administracyjnych Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu- jeśli będzie to dotyczyło naszej 

współpracy; 
9) rozpatrzenie składanych przez Ciebie (lub w Twoim imieniu) wniosków- jeśli Cię to dotyczy; 
10) realizacja usług i złożonych przez Ciebie zamówień (w tym reklamacji)- jeśli Cię to dotyczy; 
11) podejmowanie działań marketingowych- jeśli wyrazisz na to zgodę; 
12) utrzymywanie kontaktu drogą elektroniczną (np. drogą mailową, telefoniczną)- za Twoją zgodą/na Twoją prośbę; 
13) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów- jeśli będzie to dotyczyło naszej współpracy; 
14) w celach analitycznych i statystycznych (np. w celu lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, rozwoju produktów, optymalizacji 

procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o Klientach)- jeśli Cię to dotyczy; 
15) inne prawnie uzasadnione cele lub obowiązki związane z działalnością Spółki i naszą współpracą. 

PODSTAWY PRAWNE 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy: 
1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, także przed 

zawarciem umowy pomiędzy nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub art. 49 ust. 1 lit. b i lit. c RODO) i/lub  
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i/lub 

przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ma służyć za źródło 
informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie 
uzasadniony interes – ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu 
określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego (art. 49 ust. 1 lit. g RODO) i/lub 

3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń m.in. przy 
przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich (art. 49 ust. 1 lit. e RODO). 

 Zawsze, gdy przetwarzanie Twoich danych ma podstawę prawną lub prawnie uzasadnione interesy- zostaniesz o nich poinformowany.  
 Gdy posiadamy Twoje dane od osoby trzeciej, dowiesz się jakie jest źródło pochodzenia Twoich danych oraz jakie kategorie Twoich danych 
posiadamy. Poinformujemy Cię o tym w rozsądnym terminie od ich pozyskania lub przy naszym pierwszym kontakcie/komunikacji. 
 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 

 Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz BQ Sp. z o.o. mogą się okazać: pracownicy Administratora, posiadający odpowiednie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- obieg danych wewnątrz Firmy lub zewnętrzne biuro księgowo- kadrowe; osoby 
świadczące usługi informatyczne; firmy współpracujące z BQ Sp. z o.o.; firmy kurierskie itp. 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).  
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 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.  
 Gdyby była potrzeba  przekazania Twoich danych do Firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy współpracować  
z takimi Firmami na podstawie międzynarodowych standardów bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu pomiędzy nami, a daną firmą 
standardowych klauzul umownych czy przez przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych korporacyjnych (art. 45 do art. 47 RODO). W innych 
wypadkach będziesz miał możliwość wyrażenia na to zgody (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).  
*** Firma nadzorująca monitoring na zewnątrz obiektu będącego siedzibą Spółki, to samodzielny, zewnętrzny  Administrator Twoich danych (jest to Firma: Zeromur Jasiński, Mitas 
Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Transportowej 1/7, 70-715 Szczecin; NIP: 9552297528). W razie jakichkolwiek spraw związanych z monitoringiem, należy zwracać się bezpośrednio 
do nich. 

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 (inny może być okres 
przechowywania danych ustalany przez Administratora dla danego przetwarzania; a inny- narzucony przez ustawodawcę w związku ze 
spełnieniem obowiązku prawnego) lub do czasu cofnięcia zgody. 

 

TWOJE PRAWA 

Masz prawo do:  
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś;  
3) usunięcia danych osobowych, które nam udostępniłeś; 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które nam udostępniłeś;   
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , które nam udostępniłeś; 
6) przenoszenia danych, które nam udostępniłeś; 
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 i/lub art. 9 ust. 

2 lit. a RODO i/lub art. 49 ust. 1 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. 

 
Miejscem udostępnienia Ci Twoich danych (w razie takiej konieczności) będzie siedziba Administratora w Szczecinie przy ul.Goleniowskiej 27, 
70-840 Szczecin lub inne miejsce lub forma wspólnie uzgodniona z Administratorem. 
 
 Firma BQ Sp. z o.o. nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

PODANIE DANYCH 

 Dane podawane przez Ciebie poprzez wyrażenie zgody są dobrowolne. Nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości kontaktu 
pomiędzy nami, lub przekazania Ci informacji o naszych produktach i usługach. Może także uniemożliwić, utrudnić lub znacząco ograniczyć 
zakres współpracy pomiędzy nami. 

PRZETWARZANIE DO INNYCH CELÓW NIŻ ZEBRANE 

 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. 

  

 

Administrator danych BQ Sp. z o.o. 
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Podstawa prawna: 
• Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- nazywane RODO. 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (na podst. t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). 

ADMINISTRATOR 

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 
dzwoniąc (tel. +48 693418280) lub w siedzibie Spółki (adres podany powyżej) albo o korespondencję 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 PRZETWARZANIA 

Celami w jakich będziemy przetwarzać Twoje dane są:  
1) przekazywanie/otrzymywanie informacji w związku z korzystaniem z portali społecznościowych (np. informacje, które nam 

przekazujesz osobiście; które uzyskujemy za Twoją zgodą; które udostępniasz na portalu, jako publiczne, do których możemy mieć 
bezpośredni dostęp; informacje które oznaczysz np. jako „Lubię to” lub „Obserwuj”; linki do strony naszej Firmy z których 
skorzystasz, które polecisz lub udostępnisz itp.; w wyniku subskrybowania naszej strony; śledzenie naszego fanpage’a; poprzez 
publikację komentarza na naszej stronie w portalu; przesyłanie wiadomości przez portale); 

2) zaspokajanie Twoich potrzeb i naszych wzajemnych zobowiązań; 
3) prowadzenie przez nas dokumentacji informatycznej; 
4) korzystanie z naszej strony internetowej- jeśli na nią wejdziesz lub zostaniesz do niej przekierowany z portalu społecznościowego; 
5) realizacja procesu rekrutacji- jeśli Cię to dotyczy;  
6) w celach administracyjnych Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu- jeśli będzie Cię to dotyczyło; 
7) rozpatrzenie składanych przez Ciebie (lub w Twoim imieniu) wniosków- jeśli Cię to dotyczy; 
8) przekazywanie Ci informacji o naszych usługach, ofercie, zleceniach- jeśli Cię to dotyczy; 
9) podejmowanie działań marketingowych- jeśli wyrazisz na to zgodę; 
10) utrzymywanie kontaktu drogą elektroniczną (np. drogą mailową, telefoniczną)- jeśli wyrazisz na to zgodę; 
11) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów- jeśli będzie to dotyczyło naszej współpracy; 
12) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- jeśli będzie Cię to dotyczyło; 
13) w celach analitycznych i statystycznych (np. w celu lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, rozwoju produktów, optymalizacji 

procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy itp.)- jeśli Cię to dotyczy; 
14) w celu badania Twojej satysfakcji- jeśli Cię to dotyczy; 
15) inne prawnie uzasadnione cele lub obowiązki związane z działalnością Spółki i naszą współpracą. 

PODSTAWY PRAWNE 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy, jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony 
roszczeń m.in. przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich (art. 49 ust. 1 lit. e RODO).  

Celami takimi mogą być: m.in. prezentacja firmy na portalach społecznościowych, przeprowadzanie działań marketingowych  
i promowanie naszych produktów i usług oraz promowaniu wydarzeń, które organizujemy.  
 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 i/lub art. 9 ust. 2 lit. a i/lub art. 49 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym czasie. 
 Gdy posiadamy Twoje dane od osoby trzeciej, dowiesz się jakie jest źródło pochodzenia Twoich danych oraz jakie kategorie Twoich danych 
posiadamy. Poinformujemy Cię o tym w rozsądnym terminie od ich pozyskania lub przy naszym pierwszym kontakcie/komunikacji. 

ODBIORCY DANYCH 

 Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz BQ Sp. z o.o. mogą się okazać: pracownicy Administratora, posiadający odpowiednie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- obieg danych wewnątrz Firmy lub zewnętrzne biuro księgowo- kadrowe; osoby 
świadczące usługi informatyczne; firmy współpracujące z BQ Sp. z o.o.; firmy kurierskie itp. 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.  
 Gdyby była potrzeba  przekazania Twoich danych do Firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy współpracować  
z takimi Firmami na podstawie międzynarodowych standardów bezpiecznej współpracy lub po podpisaniu pomiędzy nami, a daną firmą 
standardowych klauzul umownych czy przez przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych (art. 45 do art. 47 RODO). W innych wypadkach 
będziesz miał możliwość wyrażenia na to zgody (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).  
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*** Firma nadzorująca monitoring na zewnątrz obiektu będącego siedzibą Spółki, to samodzielny, zewnętrzny  Administrator Twoich danych (jest to Firma: Zeromur Jasiński, Mitas 
Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Transportowej 1/7, 70-715 Szczecin; NIP: 9552297528). W razie jakichkolwiek spraw związanych z monitoringiem, należy zwracać się bezpośrednio 
do nich. 

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 (inny może być okres 
przechowywania danych ustalany przez Administratora dla danego przetwarzania; a inny- narzucony przez ustawodawcę w związku ze 
spełnieniem obowiązku prawnego) lub do czasu cofnięcia zgody. 

 

TWOJE PRAWA 

Masz prawo do:  
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś;  
3) usunięcia danych osobowych, które nam udostępniłeś; 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które nam udostępniłeś;   
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , które nam udostępniłeś; 
6) przenoszenia danych, które nam udostępniłeś; 
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 i/lub art. 9 ust. 

2 lit. a RODO i/lub art. 49 ust. 1 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. 

 
Miejscem udostępnienia Ci Twoich danych (w razie takiej konieczności) będzie siedziba Administratora w Szczecinie przy ul.Goleniowskiej 27, 
70-840 Szczecin lub inne miejsce lub forma wspólnie uzgodniona z Administratorem. 
 
 Firma BQ Sp. z o.o. nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

PODANIE DANYCH 

 Dane podawane przez Ciebie poprzez wyrażenie zgody są dobrowolne. Nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości kontaktu 
pomiędzy nami, lub przekazania Ci informacji o naszych produktach i usługach. Może także uniemożliwić, utrudnić lub znacząco ograniczyć 
zakres współpracy pomiędzy nami. 

PRZETWARZANIE DO INNYCH CELÓW NIŻ ZEBRANE 

 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. 

  

 

Administrator danych BQ Sp. z o.o. 

 


