Polityka prywatności
Zasady przetwarzania danych osobowych
Blockhaus Sp.z o.o. (dalej jako „Spółka”) w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw, ze szczególnym

uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności przedstawia politykę wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania
danych osobowych. Spółka, przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek
przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1.
2.

„przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”

3.
4.
5.

„adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,

6.

„przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub

„zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi
celami”,

„prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,
„przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest
to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,

niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych”.

Zgodność przetwarzania z prawem:
1.

osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie

2.

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań

3.

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

5.

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

4.

6.

określonych celów;

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
władzy publicznej powierzonej administratorowi;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Blockhaus Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-170 Łaziska Górne), przy ul.
Jaworowej 21, KRS: 0000740909, NIP: 6351848262, REGON: 380848193.

Blockhaus Sp. z o.o.
43-170 Łaziska Górne, ul. Jaworowa 21
KRS: 0000740909, NIP: 6351848262, REGON: 380848193
kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł w całości opłacony
www.blockhaus.com.pl

Inspektor ochrony danych
Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: bok@blockhaus.com.pl oraz pisemnie, przesyłając korespondencję

na adres”Blockhaus Sp.z o.o. 43-170 Łaziska Górne, ul. Jaworowa 21, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych
1.

udzielona zgoda,

2.

wykonanie umowy,

4.

niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

3.

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa
dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1.

przepisy prawa, które mogą obligować Pierwsza Dzielnica Sp. z o. o. do przechowywania danych przez określony czas,

3.

okres, na jaki została udzielona zgoda.

2.

okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych mogą być:
1.

podmioty świadczące usługi IT,

2.

kurierzy,

4.

firmy ochroniarskie,

3.
5.
6.

firmy dostawcze,

podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
inne spółki oraz firmy partnerskie na zasadzie współadministrowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
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Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych
Macie Państwo prawo do:
1.

dostępu do treści swoich danych osobowych,

2.

ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),

4.

przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych

3.

ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo

przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać aby dane osobowe zostały
5.

przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co

do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Spółkę macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe
Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom
poufność danych.

Pliki cookies naszej polityki prywatności
1.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji

2.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

zawartych w plikach cookies.

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas

3.

4.

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest operator Serwisu Blockhaus Sp. z o.o. z siedzibą w 43-170 Łaziska Górne, przy ul.
Jaworowej 21.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a.

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać

urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
b.

indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
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5.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a.

b.

6.

„sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu

końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej

„stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a.

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” i/lub „dopasowanie” wybranych

przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej

b.
c.
7.

itp.;

pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
serwisu,

pliki cookies wykorzystywane przez usługę Google Maps.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
a.

Internet Explorer

c.

Google Chrome

b.
d.
8.

Mozilla Firefox
Opera

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych

umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki
użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny

przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią
na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania
z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn

oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić

na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy
pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe

Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google

dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji
do tej usługi możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.
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9.

Na stronie wykorzystywane są mapy z usługi Google Maps. Szczegółowe informacje na temat zasad
wykorzystania można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
oraz http://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps.html.

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest

pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

12. Wszelkie zmiany zapisów polityki prywatności będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.
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