Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób
postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach
oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o
uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z
naszych usług.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Grupa Kreatywna bdb+ Sp. z o.o. Możesz się z nami skontaktować w
następujący sposób:
adres e-mail: biuro@bdbplus.pl
adres pocztowy: Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa
tel: 602 107 850;
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupa
Kreatywna bdb+ Sp. z o.o.?
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
•
•
•
•

niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy,
niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy,
prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych,
administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń,
przepisy prawa.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie
uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody
poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.
Wycofanie zgody na wykorzystanie kanału elektronicznego skutkuje zakończeniem subskrypcji
newslettera.
Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:
•
•
•
•
•

odpowiedzi na pytania, które do nas kierujesz przed zawarciem umowy,
dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych:

•

imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji oraz do dokumentów
finansowych

jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy pomiędzy ogłoszeniodawcą a spółką
w przedmiocie świadczenia usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami
podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec firmy Grupa Kreatywna bdb+ Sp. z o.o. w zakresie
przetwarzanych danych?
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu,
3. Prawo wycofania zgody,
4. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
5. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
6. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy
zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
7. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
8. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem:biuro@bdbplus.pl
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług
informatycznych, prawnych oraz finansowo-księgowych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia projektu, w przedmiocie którego
pozyskaliśmy Twoje dane, zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody.

Dane osobowe będą też przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności podatkowych i rachunkowych.
Okresy te mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub
obrony przed takimi roszczeniami.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych
lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

