Polityka prywatności i plików cookies
Szanujemy Twoją prywatność i dlatego kierujemy się jasnymi zasadami związanymi z przetwarzaniem danych
osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies na naszej stronie: www.bmc.gda.pl
Administratorem jest BMC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Minerwy 11, e-mail: biuro@bmc.gda.pl, nr tel.
58 783 17 70.
Wszelkie pytania związane z polityką prywatności kieruj na adres: admin@bmc.gda.pl. W miarę możliwości
rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Najważniejsze informacje w skrócie
Zapisując się do newslettera, kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie, podając swoje namiary podczas wizyty
w biurze siłą rzeczy przekazujesz nam swoje dane osobowe. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze
dobrowolne i po prostu niezbędne abyśmy mogli się z Tobą kontaktować gdy zajdzie taka potrzeba. Choćby po to aby
przekazać Tobie informacje odnośnie oferty, przystąpić lub odstąpić od umowy itd. Możemy Tobie zagwarantować,
że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione komukolwiek bez Twojej wyraźnej zgody.
Nasza strona: www.bmc.gda.pl wykorzystuje pliki cookis (analogicznie jak niemal wszystkie strony internetowe) po
to aby móc zapewnić możliwie najlepszą jakość naszego serwisu. Pliki cookis to małe pliki tekstowe, przechowywane
na Twoim urządzeniu (komputer, smartfon), które mogą być odczytane przez nasz system. Służą one do śledzenia
statystyk strony, a zebrane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby.
Jeśli powyższe informacje dla Ciebie to za mało – zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółową wersją:

Polityka prywatności
Cel przetwarzania danych:
Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień i sprzedaży oraz w celach rozliczeń rachunkowych
i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) b) i f) RODO
Administrator:
Administratorem jest BMC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Minerwy 11, e-mail: biuro@bmc.gda.pl, nr tel.
58 783 17 70. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności kieruj na adres: admin@bmc.gda.pl .
Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych osobowych mogą być spółki powiązane, obsługujące administratora i spółki powiązane banki,
firmy kurierskie, zarządcy nieruchomości, hostingodawcy i firmy, którym zlecimy czynności przetwarzania danych w
zakresie usług IT oraz zewnętrzna obsługa księgowa. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych
osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.
Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 11-stu lat od daty
zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji sprzedaży) oraz 6-ciu lat (informacje
rozliczeniowe).
Prawo dostępu do danych:
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej
zawarcie.

Pliki cookis
Nasza strona www, analogicznie jak niemal wszystkie inne stronty internetowe wykorzystuje pliki cookies aby
zapewnić możliwie najlepszą jakość naszego serwisu. Pliki cookis to małe pliki tekstowe, przechowywane na Twoim
urządzeniu (komputer, tablet, smartfon), które mogą być odczytane przez nasz system informatyczny.
Wykorzystujemy cookies w celach analitycznych, np. do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób
odwiedzających, typ systemu operacyjnego bądź przeglądarki internetowej, z której korzystasz do przeglądania
naszej strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics (pliki
cookies firmy Google dot. tej usługi). Informacje zbierane w tym zakresie są całkowicie anonimowe i nie pozwalają
na identyfikację Twojej osoby. Służą nam do:
• ulepszania dostępnych na stronie funkcje
• korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych
• zapewnienia jakości, szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony
Zgoda na wykorzystanie cookis
Przy pierwszej wizycie na stronie wyświetlana jest Tobie informacja dotycząca stosowania plików cookies, zgodnie z
aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że
wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę
zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce.
Miej jednak na względzie fakt, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej
oraz pozostałych stron internetowych, które stosują cookies.

