POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych jest Business Pack Service z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych
64 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 957-057-56-01, REGON:
191425599. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych
serwerach.
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
3. Zasady przetwarzania Danych Osobowych odpowiadają w pełni postanowieniom
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany
jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Serwis www.kurierbps.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zlecenia.

7. Dane osobowe podawane przez naszych Użytkowników/Klientów są traktowane jako
poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Jeżeli posiadasz Konto na naszej
stronie/wypełniasz formularz, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, dane
firmy, numer identyfikacyjny, adres nadania/odbioru, adres e-mail, numer telefonu,
numer konta, adres IP.
8. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
−
−

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz: Polityka
https://kurierbps.pl/pl/polityka-cookies

plików

“cookies”

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła.
Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w
dowolnym momencie.
11. Dane są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne. Konieczność przechowywania
danych wynika z okresów ustawowych. Jeżeli przepisy prawa nie określają okresu
przechowywania, dane są przechowywane do celów realizacji zamówienia i fakturowania
oraz jako dowód prawidłowego wykonania umowy, do wygaśnięcia okresów
odpowiedzialności, a następnie są usuwane.
12. Administrator przekazuje dane osobowe w celu realizacji umowy pracownikom
Administratora i zewnętrznym podmiotom.
Osobom zatrudnionym u Administratora przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz te
osoby zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z
odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie. Osoby te zobowiązały się do ich
przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
Zewnętrzne podmioty mają dostęp do danych osobowych w zakresie podstawowej obsługi
i realizacji zamówień klientów na podstawie zawartej umowy powierzenia danych
osobowych.
Administrator może przekazać dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy
państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi
UODO, UKE, UOKiK.
13. Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.
Do Twoich praw należą:
- Prawo do usunięcia danych osobowych
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora.
- Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli
przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.
- Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych
Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe.
- Prawo do przeniesienia danych osobowych
Masz prawo aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych.
Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w
Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów
informatycznych.

- Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych
14. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować
się z Administratorem danych pod adresem e-mail: biuro@kurierbps.pl. Administrator
danych udzieli pomocy w przypadku zapytań, przyjmie sugestie i obsłuży skargi.
15. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
do dyspozycji - nasze dane znaleźć można na stronie www.kurierbps.pl w zakładce –
Kontakt https://kurierbps.pl/pl/kontakt.
16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis www.kurierbps.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności
oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
18. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja
Polityki została przyjęta i obowiązuje od 18.03.2019r.

