
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
 
Polityka prywatności witryny www.bp2.eu. 

 

1. Informacja ogólna: Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania i ochrony danych 

osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług BP2 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez Witrynę internetową. 

 

2. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w witrynie jest BP2 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527 Kraków. KRS 0000369912, NIP 6762431701, 

REGON 121387608. 

 
3. W celu bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne 

procedury oraz zalecenia, które zapobiegać mają udostępniania danych osobom nieupoważnionym. 

Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – 

ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą o ochronie danych osobowych oraz we 

wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i prawie wspólnotowym. 

 
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody dobrowolnie 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. 

 
5. Witryna internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 

następujący sposób: 

 
• Poprzez gromadzenie plików „cookies”. 

 

 

 



 

 

 

Cookies używają witryny, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia lub 

elementy portali społecznościowych. 

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak 

zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies. 

 

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce. 

 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż 

do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i 

ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na 

konto pocztowe. 

 

Witryna stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie 

korzystania za strony by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o 

ustawieniach użytkownika. Witryny obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także 

używać plików cookies. 

 

• poprzez dobrowolnie, nie wymuszone wprowadzone w formularzu informacje. Dane 

podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza np. w celu dokonania obsługi kontaktu informatycznego. 

 

6. Witryna internetowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

 

7. Podane dobrowolnie dane osobowe pozostawione w witrynie nie zostaną sprzedane ani 

udostępnione osobom trzecim, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

 
8. Dane zawarte w formularzu w dowolnym momencie można sprawdzić – wgląd osoby fizycznej. 

Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo, w każdym momencie do modyfikacji oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

 



 

 

 

9. BP2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zastrzega sobie prawo zmiany w polityce ochrony 

prywatności witryny internetowej. Zastrzeżenia w polityce ochrony prywatności dotyczą sytuacji jakie 

mogą mieć wpływ na rozwój technologii internetowej, rozwój naszej witryny internetowej oraz 

ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Wprowadzenia jakichkolwiek 

zmian będzie równoznaczne z przekazaniem informacji w sposób zrozumiały i widoczny dla 

wszystkich użytkowników. 

 

10. W prowadzonej witrynie internetowej mogą pojawiać się linki, odnośniki do innych stron 

internetowych. Strony internetowe (linki z odniesieniem do ich) działają niezależnie od witryny i nie 

są w żaden sposób nadzorowane przez witrynę BP2 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Strony 

posiadają lub mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz swoje regulaminy z którymi 

należy się zapoznać. 

 
11. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zamieszczonych zapisów niniejszej polityki 

prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – dane kontaktowe można znaleźć w zakładce – 

KONTAKT. 

 

 

 

 

 

 


