POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO
Niniejsza polityka prywatności określa sposób w jaki przetwarzane są dane użytkowników oraz stanowi
jednocześnie realizację celu informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”). Polityka
ta ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych BRL Center-Polska Sp. z o.o. i nie dotyczy żadnych
innych stron, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp poprzez umieszczone na stronie łącza.
Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 oraz art. 24 RODO jest spółka BRL
Center-Polska Sp. z o.o.. („Spółka”).

1.

Dane kontaktowe

Kontakt
z
Administratorem
Danych
Osobowych
możliwy
BRL Center-Polska Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 60a, Wrocław (54-613)

jest

pod

adresem:

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych możliwy jest pod adresem: ul. Krzemieniecka 60a, Wrocław (54-613), email:
ochronadanych@drmax.pl.
2.

Przetwarzanie danych

Jako przetwarzanie danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie,
usuwanie oraz niszczenie.
3.

Cel przetwarzania danych

Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO w jasno określonych celach oraz w zakresie
niezbędnym do realizacji tego celu.
Dane, które mogą być dobrowolnie przekazywane przez użytkownika są przetwarzane wyłącznie w
zakresie niezbędnym do realizacji danego celu. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał
zebrane dane w następujących celach:
a) informowanie o treściach i usługach Spółki w odpowiedzi na żądanie lub zapytanie osoby, której
dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
b) zamawianie oraz realizacja usług świadczonych przez Spółkę na podstawie zawieranych umów
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) realizacja przez Administratora Danych Osobowych ciążących na nim obowiązków wynikających
z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora Danych Osobowych lub przez stronę trzecią. tj. w określonych przypadkach
systemy informatyczne mogą zbierać dodatkowe informacje o użytkownikach i ich aktywności w
celach statystycznych, poprawy jakości funkcjonowania serwisu oraz monitorowania nadużyć i
nieprawidłowego działania. W ten sposób gromadzimy takie dane jak adresy IP, rodzaj
przeglądarki, system operacyjny, adresy domeny i strony internetowej wykorzystywanej w celu
wejścia na stronę lub jej opuszczenia, informacje na temat odwiedzanych przez użytkownika
podstron niniejszej strony internetowej, godzinę, o której użytkownik wszedł na stronę, czas
przebywania użytkownika na każdej z podstron, wewnętrzną analizę trasy oraz inne parametry
dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Takie informacje,

o ile to tylko możliwe staramy się gromadzić, wykorzystywać i konsolidować w pełni anonimowo
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W związku z powyższym informujemy Państwa, jako Osoby, których dane dotyczą, że zgodnie z art. 13
RODO będziemy przetwarzać wyżej wspomniane dane w celach, o których mowa powyżej w sposób
tradycyjny tj. w formie papierowej oraz w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu systemów
informatycznych.

4.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników Spółki jako osoby odpowiedzialne
za przetwarzanie, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora Danych
Osobowych lub Podmiotu przetwarzającego mają prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 4 ust.
10 i 29 RODO. Dane mogą być również przetwarzane przez zaufane podmioty świadczące dla Spółki
usługi techniczne i organizacyjne w oparciu o zawarte umowy powierzenia lub inne instrumenty prawne
dopuszczone prawem UE. Administrator Danych Osobowych może ponadto udostępnić dane innym
odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to
niezbędne do realizacji wykazanych i prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych Osobowych
lub strony trzeciej.

5.

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, nie
jest związane z realizowaną dla Państwa umową lub usługą lub nie wynika z prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Spółkę lub stronę trzecią, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o zgodę
na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu. W każdym przypadku, gdy wyrazili Państwo
zgodę na przetwarzanie danych do realizacji wykazanych celów, zgoda taka może zostać w dowolnym
momencie odwołana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Gromadzone i przetwarzane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej oraz poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
7.

Okres przetwarzania danych

Wszystkie dane osobowe są gromadzone w sposób zgodny z prawem, w wykazanych celach przy
zachowaniu zasad niezbędności. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadą
proporcjonalności w taki sposób, by umożliwić identyfikacją Osoby, której dane dotyczą, przez
następujący czas:
a) w odniesieniu do celu zdefiniowanego w pkt 3 lit. a przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi na żądanie lub zapytanie osoby, której dane dotyczą lub do momentu wycofania
zgody,
b) w odniesieniu do celu zdefiniowanego w pkt 3 lit. b – do czasu pełnej realizacji umowy, oraz
później przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń,
c) w odniesieniu do celu zdefiniowanego w pkt 3 lit. c – przez okres wynikający z przepisów o
archiwizacji oraz prawa podatkowego,
d) w odniesieniu do celu zdefiniowanego w pkt 3 lit. d – przez okres niezbędny dla pełnej realizacji
tego celu, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
Po upływie wyżej wskazanych okresów dane będą usuwane.

8.

Prawa Osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ponadto, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
9.

Pliki cookie

Pliki cookie to pakiety informacyjne wysyłane przez serwer internetowy (np. stronę internetową) na
przeglądarkę użytkownika, które są automatycznie przechowywane na komputerze użytkownika i są
następnie automatycznie odsyłane na serwer, za każdym razem, gdy użytkownik otwiera przeglądarkę.
Domyślne ustawienia prawie wszystkich przeglądarek internetowych automatycznie akceptują pliki
cookie. Niniejsza strona internetowa nie wykorzystuje plików cookie, by przekazywać dane osobowe.
Wykorzystanie sesyjnych plików cookie (które nie są przechowywane na stałe na komputerze
użytkownika i są usuwane po każdym zamknięciu przeglądarki) ogranicza się wyłącznie do transmisji
danych identyfikacyjnych sesji koniecznych do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego korzystania ze
strony. Wykorzystywane na tej stronie pliki cookie sesji unikają potrzeby stosowania innych technik
informatycznych, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla prywatności użytkownika w czasie
przeglądania strony, oraz nie pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych użytkowników. Strona
wykorzystuje także trwałe pliki cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera do czasu
ich wygaśnięcia lub anulowania przez użytkownika/odwiedzającego. Poprzez zastosowanie trwałych
plików cookie użytkownicy strony (lub inne osoby korzystające z tego samego komputera) są
automatycznie rozpoznawani za każdym razem, gdy wchodzą na stronę. Użytkownik może ustawić
przeglądarkę, tak by akceptowała/odrzucała wszystkie pliki cookie lub by za każdym razem, gdy
proponowany jest plik cookie, na ekranie pojawiał się komunikat umożliwiający podjęcie decyzji o jego
zaakceptowaniu lub odrzuceniu. W każdym momencie, wybierając najwyższy poziom ochrony,
użytkownik może zmienić domyślne ustawienia i wyłączyć wszystkie pliki cookie lub częściowo, lub
całkowicie je zablokować.
10.

Linki do niezależnych stron

Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się dedykowane łącza, poprzez które można połączyć
się bezpośrednio z innymi niezależnymi stronami. Administrator Danych Osobowych niniejszej strony nie
ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki niezależne strony zarządzają danymi osobowymi oraz
danymi uwierzytelniającymi przekazywanymi przez strony trzecie.

