POLITYKA PRYWATNOŚCI B.I.G.
Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) reguluje przetwarzanie
danych osobowych użytkownika przez grupę Beaulieu International Group (zwaną dalej „B.I.G.”) i
jej podmioty powiązane w związku z jego wizytami na naszych stronach internetowych (zwanych
dalej „Stronami internetowymi”) oraz kontaktami z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telefonu, faksu i mediów społecznościowych (zwanych dalej „Kanałami społecznościowymi”, np.
Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google+ i Instagram) w związku z jakimkolwiek
zamówieniem lub zakupem.
Do Stron internetowych, o których mowa powyżej, należą:

bintg.com

jobs.bintg.com

dam.bintg.com

polychim-industrie.com

pinnaclepolymers.com

distriplast.com

beaulieutechnicaltextiles.com

beaulieufibres.com

beaulieuyarns.com

tessutica.com

ideal-bintg.com

carusflooring.com

turfgrass.net

orzongrass.com

oryzongrass.co.uk

beaulieu-needlefelt.com

rewindcarpet.com

berryalloc.com

dealer.berryalloc.com

install-my-floor.com

beauflor.com

beauflor.co.uk

ultragripbybeauflor.co.uk

beauflor.us

eqobalance.com

juteks.si

shop.berryalloc.com

winjestillevloer.be

gagnezvotresolsilencieux.be

UWAGA NR 1: Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych osób
aplikujących przez nasz serwis ogłoszeniowy/rekrutacyjny. Przetwarzanie danych osobowych
kandydatów aplikujących przez serwis ogłoszeniowy/rekrutacyjny podlega odrębnej polityce

prywatności udostępnionej w takim serwisie (https://dam.bintg.com/brochure/bc74c565-be6a4430-b0c3-f7be32079dca).
UWAGA NR 2: Informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych przy
użyciu plików cookie, wtyczek społecznościowych, znaczników pikselowych i innego rodzaju
technologii
śledzących
dostępne
są
w
naszej
Polityce
plików
cookie:
https://dam.bintg.com/brochure/adb6c40f-f43a-4d4c-8308-768520837fa4

1.

INFORMACJE OGÓLNE

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

1.1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez
grupę Beaulieu International Group N.V. z siedzibą pod
adresem: Kalkhoevestraat 16, bus 1, 8790 WaregemBelgia, zarejestrowaną pod numerem: 0442.824.497,
RPR Ghent, Kortrijk division i jej podmioty powiązane
(zwaną dalej „B.I.G” lub „nami”, „nasze”). Nasz adres email do kontaktu jest następujący: privacy@bintg.com.

Jest
to
podmiot
odpowiedzialny
za
przetwarzanie
danych
osobowych użytkownika na
podstawie niniejszej Polityki
prywatności.

1.2. Wszelkie występujące w niniejszej Polityce prywatności
terminy pisane z wielkiej litery winny być zdefiniowane
przez wyraźne odesłanie. Jeżeli z kontekstu nie wynika
inaczej, słowa występujące w liczbie pojedynczej winny
być interpretowane jako obejmujące również liczbę
mnogą – i odwrotnie.

W
celu
zapewnienia
jednakowego
rozumienia
zapisów niniejszej polityki,
ważna
jest
jednolita
interpretacja
określonych
terminów przez obydwie
strony.

1.3. Odesłania do określonych przepisów lub regulacji
obejmują również wszelkie zmiany, zastąpienia lub
unieważnienia takich przepisów lub regulacji, w tym
ewentualnych odnośnych decyzji wykonawczych.

Przepisy ulegają okresowym
zmianom,
więc
chcemy
zapewnić zgodność niniejszej
Polityki
prywatności
z
wszelkimi takimi zmianami.

1.4. B.I.G. zastrzega sobie prawo do okresowego
wprowadzania modyfikacji, zmian lub poprawek do
niniejszej Polityki prywatności według własnego
uznania. Takie modyfikacje, zmiany lub poprawki będą

Jak w przypadku każdej spółki,
zmiany przepisów, sytuacji
rynkowej, interesów itd. mogą
wymagać
okresowego

ogłaszane za pośrednictwem Stron internetowych.
Jeżeli użytkownik nie akceptuje modyfikacji, zmian lub
poprawek, winien nas o tym zawiadomić, wysyłając email pod adres: privacy@bintg.com. Jeżeli nie
otrzymamy takiego e-maila od użytkownika w terminie
trzech (3) dni roboczych od ogłoszenia zmian do Polityki
prywatności na naszych Stronach internetowych,
uznajemy, że użytkownik jednoznacznie zaakceptował
wszystkie takie zmiany.

2.

wprowadzania zmian do naszej
Polityki prywatności w celu
zapewnienia jej poprawności.
W
takim
przypadku
użytkownik proszony jest o
zapoznanie się ze zmianami i
ich zaakceptowanie, jeżeli
wyraża na nie zgodę.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

2.1. Kiedy użytkownik korzysta z naszych Stron internetowych Poniżej wyjaśniamy, jakiego
i Kanałów społecznościowych, zbieramy:
rodzaju
dane
osobowe
zbieramy przy każdej wizycie
•
dane techniczne urządzenia używanego przez na
naszych
Stronach
użytkownika, w tym adres IP, rodzaj przeglądarki, internetowych lub Kanałach
lokalizacja i system operacyjny;
społecznościowych
przez
użytkownika.
•
informacje dotyczące zachowania użytkownika w
sieci, w tym długość wizyty, klikane łącza,
odwiedzane podstrony i liczba wizyt na podstronie.

2.2. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na
naszych Stronach internetowych lub skontaktowania się
z nami e-mailowo, telefonicznie, faksem lub przez Kanały
społecznościowe, zbieramy:
•

•

Poniżej wyjaśniamy, jakiego
rodzaju
dane
osobowe
zbieramy, kiedy użytkownik
aktywnie próbuje się z nami
skontaktować
lub
chce,
podstawowe dane identyfikacyjne przekazywane abyśmy my skontaktowali się
nam przez użytkownika, jak imię i nazwisko, adres z nim.
e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu,
dane pracodawcy, stanowisko użytkownika;

treść wiadomości użytkownika i dane techniczne
wiadomości (osoba kontaktowa po naszej stronie,
data i godzina itd.);

•

preferencje użytkownika w zakresie użytego
środka komunikacji;

•

preferencje
użytkownika
w
zakresie
otrzymywania od nas korespondencji e-mailowej,
np. biuletynów, promocji, reklam itp., w przypadku
udzielenia zgody na otrzymywanie takiej
korespondencji;

•

publicznie dostępne dane profilu użytkownika na
Kanałach społecznościowych;

•

jakiekolwiek inne dane
użytkownik nam przekaże.

osobowe,

które

2.3. W przypadku składania zamówienia lub dokonywania Poniżej wyjaśniamy, jakiego
zakupu od B.I.G. zbieramy dodatkowo:
rodzaju
dane
osobowe
zbieramy w celu realizacji
• Dane finansowe, jak numer rachunku bankowego, zamówienia lub zakupu.
NIP, faktury lub inne dane potrzebne do realizacji
zamówienia lub zakupu.
•

Jakiekolwiek inne dane osobowe, które użytkownik
nam przekaże.

2.4. Wszystkie wyżej wymienione dane osobowe
otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika. Może się
zdarzyć, że otrzymamy dodatkowe informacje o
preferencjach użytkownika i jego zachowaniach w sieci
od takich partnerów, jak Google, Facebook i
AddThis/Oracle. Dodatkowe informacje o danych
osobowych dotyczących użytkownika, które powyższe
podmioty przetwarzają i udostępniają innym
podmiotom, dostępne są w ich własnych politykach
prywatności:
•

•

Pragniemy podkreślić, że
większość
danych
osobowych,
które
przetwarzamy, otrzymujemy
bezpośrednio
od
użytkownika. Możemy jednak
okresowo otrzymywać dane
osobowe od osób trzecich
wymienionych w niniejszym
podpunkcie.
Nie
mamy
kontroli nad tym, jak
Google:
powyższe
podmioty
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ postępują
z
danymi
osobowymi
użytkownika,
Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy

3.

•

AddThis/Oracle:
http://www.addthis.com/privacy/

•

Wonderkind:
https://wonderkind.com/privacy-statementtechnology

więc odsyłamy do ich
własnych polityk prywatności.

CELE PRZETWARZANIA

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

3.1. B.I.G. przetwarza dane osobowe użytkownika w celu
wydajnego zapewnienia mu informacji, produktów i
usług zamówionych za pośrednictwem Stron
internetowych, poczty elektronicznej, telefonu, faksu
lub Kanałów społecznościowych.

Zbieramy i przetwarzamy dane
osobowe użytkownika przede
wszystkim w celu realizacji
jego zamówień złożonych
poprzez skontaktowanie się z
nami lub odwiedzenie naszych
Stron internetowych i Kanałów
społecznościowych.

3.2. B.I.G. przetwarza dane osobowe użytkownika w celach
marketingowych, tj. w celu przesyłania użytkownikowi
spersonalizowanej korespondencji, promocji, ofert i
innych reklam B.I.G. i wybranych partnerów.

Chcemy wykorzystywać dane
osobowe użytkownika w
celach
marketingowych.
Oznacza to, że zbieramy
informacje
dotyczące
preferencji i zainteresowań
użytkownika
oraz
wykorzystujemy je w celu
lepszego dopasowania naszych
materiałów marketingowych
do użytkownika.

O ile użytkownik nie jest dotychczasowym klientem,
który kupił już od nas podobne towary lub usługi oraz do
którego chcielibyśmy skierować nasze własne materiały
marketingowe, B.I.G. będzie przesyłać użytkownikowi
korespondencję, promocje, oferty, biuletyny i inne
reklamy pocztą elektroniczną lub innymi kanałami
prywatnej korespondencji elektronicznej wyłącznie
pod warunkiem wyrażenia przez niego jednoznacznej Kiedy
chcemy
przesyłać
zgody na otrzymywanie takiej korespondencji, użytkownikowi
materiały
marketingowe
za
promocji, ofert, biuletynów i innych reklam.
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
i
usług
Whatsapp, LinkedIn InMail,

Facebook Messenger lub
innych kanałów prywatnej
korespondencji elektronicznej,
zasadą jest, że w pierwszej
kolejności zwracamy się o jego
wcześniejszą
zgodę
na
otrzymywanie
naszych
materiałów marketingowych
takimi kanałami.
Użytkownik może w każdej
chwili
zmienić
swoje
preferencje
dotyczące
otrzymywania
naszych
materiałów marketingowych,
korzystając z
łącza
do
rezygnacji
z
subskrypcji
zamieszczonego w tego typu
wiadomościach mailowych.

3.3. B.I.G. przetwarza dane osobowe użytkownika w celu
realizacji obowiązków prawnych lub jakiegokolwiek
uzasadnionego wniosku właściwych organów ścigania
lub ich przedstawicieli, organów sądowych, agencji lub
organów administracji państwowej, w tym właściwych
organów ochrony danych.

Możemy
być
okresowo
zobowiązywani do przekazania
danych
osobowych
użytkownika
organom
administracji państwowej.

Dane osobowe użytkownika mogą z inicjatywy samej
firmy B.I.G. być przekazywane policji lub organom
sądowym w charakterze dowodów lub w przypadku
uzasadnionego
podejrzenia
popełnienia
przez
użytkownika bezprawnego czynu lub przestępstwa w
drodze rejestracji lub korzystania ze Stron
internetowych, naszych Kanałów społecznościowych
lub innej formy korespondencji z nami.

3.4. B.I.G. może mieć obowiązek zbierania i przekazywania
danych osobowych użytkownika instytucji finansowej
lub dostawcy usług płatniczych w celu umożliwienia
instytucji finansowej użytkownika i dostawcy usług

Jeżeli umożliwiamy płatność
internetową, nasz dostawca
usług płatniczych lub instytucja
płatnicza
mogą
zażądać

płatniczych spełnienia ich obowiązków prawnych, np.
wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu
przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu.

danych osobowych do celów
przeprowadzenia wymaganej
prawem kontroli. W takim
przypadku musimy zbierać i
przekazywać
takie
dane
dostawcy usług płatniczych lub
instytucji finansowej.

3.5. B.I.G. przetwarza dane osobowe użytkownika w celu Niniejszy zapis nie wymaga
prowadzenia statystyk, co umożliwia nam ulepszanie wyjaśnienia.
naszych Stron internetowych, produktów i usług lub
rozwijanie nowych produktów i usług.

3.6. B.I.G. może przetwarzać dane osobowe użytkownika w Niniejszy zapis nie wymaga
celu przekazania informacji jakiejkolwiek osoby trzeciej wyjaśnienia.
w kontekście potencjalnego połączenia, nabycia lub
podziału z osobą trzecią, nawet jeśli ma ona siedzibę
poza UE.

3.7. B.I.G. może przetwarzać dane osobowe użytkownika w
celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów B.I.G.,
jej partnerów lub osoby trzeciej, jeżeli rejestracja lub
korzystanie przez użytkownika ze Stron internetowych,
Kanałów społecznościowych lub innych kanałów
komunikacji mogą być uznane za: (a) naruszenie
jakichkolwiek obowiązujących warunków użytkowania
lub praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek
innych praw osoby trzeciej; (b) zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub integralności Stron internetowych,
Kanałów społecznościowych lub innych kanałów
komunikacji; (c) zagrożenie dla Stron internetowych,
Kanałów społecznościowych lub innych kanałów
komunikacji lub jakichkolwiek stojących za nimi
systemów B.I.G. lub jej podwykonawców na skutek
działania wirusów komputerowych, koni trojańskich,
oprogramowania
szpiegującego,
złośliwego
oprogramowania lub złośliwego kodu jakiegokolwiek
innego rodzaju; lub (d) nienawistne, obsceniczne,
dyskryminujące, rasistowskie, oszczercze, złośliwe,

Niniejszym zastrzegamy sobie
prawo
do
przetwarzania
danych
osobowych
użytkownika,
jeżeli
ten
korzysta z naszych Stron
internetowych,
Kanałów
społecznościowych lub innych
kanałów
komunikacji
w
jakikolwiek sposób, który jest
niezgodny z prawem lub może
działać na szkodę B.I.G. lub
innego podmiotu.

krzywdzące lub w inny sposób niestosowne lub
niezgodne z prawem.

4.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

4.1. W celu przetwarzania danych osobowych użytkownika
na warunkach niniejszej Polityki prywatności B.I.G., jako
podmiot odpowiedzialny, zwraca się do użytkownika o
zgodę.

Prawo zobowiązuje nas do
precyzyjnego
wskazania
podstawy prawnej, na której
przetwarzamy dane osobowe
użytkownika z uwzględnieniem
celów
wymienionych
w
poprzednim punkcie.
B.I.G. przede wszystkim prosi o
zgodę
użytkownika
na
przetwarzanie jego danych
osobowych przy wypełnianiu
przez
niego
formularza
kontaktowego dostępnego na
Stronach internetowych. W
przypadku
kontaktu
bezpośredniego przez telefon,
faks, pocztę elektroniczną lub
Kanały
społecznościowe
użytkownik również wyraża
dorozumianą
zgodę
na
przetwarzanie przez nas jego
danych osobowych.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przy
składaniu przez niego zamówienia lub dokonywaniu
zakupu za pośrednictwem B.I.G. jest niezbędne do
zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

B.I.G.
przetwarza
dane
użytkownika w trakcie i po
zakończeniu procesu składania
zamówienia, aby możliwe było
powiązanie zamówienia z
użytkownikiem,
realizacja
płatności
i
skuteczne

dostarczenie zamówienia oraz
jego ewentualny zwrot.

W przypadku nieudzielenia
niezbędnych
informacji
umowa nie zostanie zawarta.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w Niekiedy prawo zobowiązuje
celach, o których mowa w podpunkcie 3.3 i 3.4 jest nas do przetwarzania danych
niezbędne do spełnienia przez B.I.G. jej obowiązków osobowych użytkownika.
prawnych.

4.4. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w
celach, o których mowa w podpunkcie 3.2, 3.5, 3.6 i 3.7,
jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych
interesów B.I.G., do których należy:
•
stałe ulepszanie Stron internetowych, Kanałów
społecznościowych, produktów i usług B.I.G. w
celu zapewnienia użytkownikowi jak najlepszego
doświadczenia;
•
ochrona naszych Stron internetowych, Kanałów
społecznościowych, produktów i usług przed
nadużyciami i działaniami niezgodnymi z prawem;
•
marketing i promocja naszych produktów, usług,
marek i – w ogólności – skuteczna komercjalizacja
naszych produktów i usług.

5.

Możemy również przetwarzać
dane osobowe użytkownika w
celu realizacji naszych prawnie
uzasadnionych
interesów,
które
dotyczą
głównie
skutecznego
prowadzenia
naszej działalności w sposób
powszechnie przyjęty wśród
spółek.

ODBIORCY

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

5.1. B.I.G. nie przesyła danych osobowych użytkownika
umożliwiających jego identyfikację jakiejkolwiek osobie
trzeciej bez jego wyraźnej zgody. Użytkownik rozumie
jednak, że jeżeli korzysta z naszych Kanałów
społecznościowych,
jego
dane
osobowe
są
przetwarzane również przez dostawców mediów

Nie udostępniamy danych
osobowych
użytkownika
osobom trzecim bez jego
zgody lub anonimizacji takich
danych
osobowych.
Użytkownik rozumie jednak, że

społecznościowych.

w przypadku komunikacji za
pośrednictwem na przykład
serwisu Facebook, również
sam Facebook przetwarza
dane osobowe użytkownika.
Podobnie
w
przypadku
dokonywania
lub
otrzymywania płatności bank
użytkownika lub dostawca
usług płatniczych przetwarza
dane osobowe użytkownika.

5.2. B.I.G. korzysta z usług zewnętrznych podmiotów
przetwarzających w celu udostępnienia użytkownikowi
Stron internetowych, jak i przetwarzania jego danych
osobowych w naszym imieniu. Takie zewnętrzne
podmioty przetwarzające mogą przetwarzać dane
osobowe użytkownika w imieniu B.I.G. wyłącznie na
wyraźne pisemne polecenie B.I.G. B.I.G. zapewnia, że
wszystkie zewnętrzne podmioty przetwarzające są
wybierane z należytą starannością oraz zobowiązane do
ochrony bezpieczeństwa i integralności danych
osobowych użytkownika.

Osoby trzecie mogą świadczyć
usługi rozwoju, utrzymania lub
hostingu
naszych
Stron
internetowych.
Korzystamy
również z usług takich osób
trzecich, jak dostawcy usług
chmurowych,
w
celu
wewnętrznego przetwarzania
danych
osobowych
użytkownika.

5.3. B.I.G. może udostępniać dane osobowe użytkownika
innym podmiotom należącym do grupy spółek B.I.G.
Upewnimy się jednak, że podmioty należące do grupy
B.I.G. dołożą należytej staranności, aby dane osobowe
użytkownika były przetwarzane zgodnie z niniejszą
Polityką prywatności.

Niniejszy
podpunkt
nie
wymaga
wyjaśnienia.
Użytkownika
odsyła
się
również do punktu 6, w którym
wyjaśniono, w jaki sposób
upewniamy się, że wszystkie
nasze podmioty dokładają
należytej staranności przy
przetwarzaniu jego danych
osobowych.

6.

LOKALIZACJA I PRZEKAZYWANIE DANYCH

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

6.1. B.I.G. przetwarza dane osobowe użytkownika przede
wszystkim na terenie EOG. W celu przetwarzania
danych osobowych użytkownika w celach, o których
mowa w punkcie 3 powyżej, możemy również
przekazywać dane osobowe użytkownika innym
podmiotom należącym do grupy B.I.G. lub osobom
trzecim spoza EOG przetwarzającym dane w naszym
imieniu. Każdy podmiot spoza EOG przetwarzający dane
osobowe użytkownika winien być zobowiązany do
stosowania odpowiednich zabezpieczeń w zakresie
przetwarzania danych osobowych użytkownika. Takie
zabezpieczenia będą wynikać z:
•
przepisów obowiązujących w państwie odbiorcy,
które mogą być uznane za równoważne z ochroną
zapewnianą na terenie EOG; lub
•
uzgodnień umownych pomiędzy B.I.G. a takim
podmiotem. Wszystkie podmioty B.I.G. są
stronami uzgodnień umownych opartych na
standardowych klauzulach umownych Komisji
Europejskiej (transfer między administratorami)
(Decyzja Komisji nr K(2004) 5721).

Przesyłamy dane osobowe
użytkownika do państw spoza
EOG, ponieważ udostępniamy
niektóre
systemy
innym
podmiotom należącym do
naszej grupy spółek lub
korzystamy
z
usług
zagranicznego usługodawcy.
Przesyłając dane osobowe
użytkownika do państw spoza
EOG upewniamy się jednak, że
są bezpieczne.

6.2. B.I.G. może przekazywać zanonimizowane i/lub
zagregowane dane do organizacji spoza EOG. W takim
przypadku B.I.G. upewni się, że zastosowano
zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
integralności danych użytkownika, a także wszystkich
praw w zakresie danych osobowych, z których
użytkownik
może
korzystać
na
podstawie
obowiązującego prawa.

Możemy anonimizować dane
użytkownika lub łączyć je z
danymi
innych
osób,
uniemożliwiając w ten sposób
identyfikację
użytkownika.
Takie zanonimizowane lub
zagregowane dane mogą być
również przekazywane do
państw spoza EOG.

7.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

7.1. B.I.G. dokłada wszelkich starań w celu przetwarzania Będziemy starali się nie
wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne przetwarzać
danych
do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 3.
osobowych
dotyczących
użytkownika
w
zakresie
szerszym niż to niezbędne do
celów, u których został
poinformowany.

7.2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane wyłącznie
przez okres niezbędny do osiągnięcia celów
wymienionych w punkcie 3 niniejszej Polityki
prywatności lub do czasu cofnięcia przez użytkownika
zgody na ich przetwarzanie. Należy pamiętać, że
cofnięcie zgody może skutkować całkowitą lub
częściową utratą możliwości korzystania przez
użytkownika z Stron internetowych, Kanałów
społecznościowych i innych kanałów komunikacji. B.I.G.
uniemożliwi identyfikację użytkownika na podstawie
jego danych osobowych, jeżeli nie będą one już
niezbędne do celów wymienionych w punkcie 3, chyba
że istnieje:
•
nadrzędny interes B.I.G., instytucji finansowej
użytkownika, dostawcy usług płatniczych lub
jakiejkolwiek innej osoby trzeciej w zachowaniu
możliwości
identyfikacji
użytkownika
na
podstawie jego danych osobowych;
•
obowiązek prawny lub regulacyjny bądź nakaz
sądowy lub administracyjny, na podstawie
którego B.I.G. nie może uniemożliwić identyfikacji
użytkownika na podstawie takich danych.

Poniżej wyjaśniamy, jak długo
będziemy przechowywać dane
osobowe użytkownika w
sposób umożliwiający nam
jego identyfikację.

7.3. Użytkownik rozumie, że istotnym aspektem naszych
działań marketingowych jest dopasowanie naszych
materiałów marketingowych do potrzeb użytkownika.
Oznacza to, że B.I.G. tworzy profil użytkownika w
oparciu o istotne cechy, o których mowa w punkcie 2, a

Niniejszy podpunkt stanowi, że
tworzymy profile użytkownika
w oparciu o jego preferencje,
zachowania w sieci i zakupy,

następnie na podstawie tego profilu przesyła aby lepiej personalizować
użytkownikowi korespondencję, promocje, oferty, nasze działania marketingowe.
biuletyny i inne reklamy produktów i usług, które mogą
go zainteresować.

7.4. B.I.G. zastosuje stosowne środki techniczne i Zależy
nam
na
organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych bezpieczeństwie
danych
użytkownika przed nieupoważnionym dostępem lub osobowych użytkownika.
kradzieżą, a także przypadkową utratą, manipulacją lub
zniszczeniem. Personel B.I.G. lub zewnętrzne podmioty
przetwarzające będą miały dostęp do danych wyłącznie
na zasadzie ścisłej potrzeby i z zastrzeżeniem ścisłego
obowiązku zachowania poufności. Użytkownik rozumie
jednak, że zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa są
jedynie zobowiązaniami do starannego działania i nie
stanowią gwarancji.

7.5. Jeżeli użytkownik dokona rejestracji w celu
otrzymywania korespondencji, promocji, ofert,
biuletynów i innych reklam pocztą elektroniczną lub
innymi
kanałami
prywatnej
korespondencji
elektronicznej, może zmienić swoje preferencje w
zakresie otrzymywania takiej korespondencji, promocji,
ofert, biuletynów i innych reklam, korzystając z łącza do
rezygnacji z subskrypcji zamieszczonego w takiej
korespondencji.

8.

Klikając w łącze do rezygnacji z
subskrypcji zamieszczone w
tego rodzaju wiadomości email, użytkownik może zmienić
swoje preferencje w zakresie
otrzymywania
materiałów
marketingowych.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do
wszystkich dotyczących go danych osobowych
przetwarzanych przez B.I.G. B.I.G. zastrzega sobie
prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za
powtarzające się wnioski o dostęp, wyraźnie składane w
celu spowodowania uciążliwości lub szkody po stronie

W
niniejszym
punkcie
omówiono
prawa
przysługujące użytkownikowi
w związku z przetwarzaniem
jego danych osobowych. Same

B.I.G.

8.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania
nieodpłatnego poprawienia jakichkolwiek dotyczących
go niepoprawnych danych osobowych. Wniosek o
poprawienie danych osobowych należy złożyć z
uzasadnieniem niepoprawności danych, o których
poprawienie się wnosi.

8.3. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia
wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie jego
danych osobowych. W takiej sytuacji zastosowanie ma
podpunkt 6.2.

8.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia
dotyczących go danych osobowych, jeżeli przestały być
niezbędne do celów, o których mowa w punkcie 3 lub
użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie. Należy
jednak pamiętać, że B.I.G. rozpatrzy wniosek o usunięcie
danych z uwzględnieniem:
•
nadrzędnych interesów B.I.G., instytucji
finansowej użytkownika, dostawcy usług
płatniczych lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej;
•
obowiązków prawnych lub regulacyjnych bądź
nakazów administracyjnych lub sądowych, które
mogą stać w sprzeczności z takim usunięciem
danych.
Użytkownik może również zwrócić się o ograniczenie
przez B.I.G. przetwarzania jego danych osobowych
zamiast ich usunięcia, jeżeli (a) użytkownik podważa
poprawność takich danych; (b) ich przetwarzanie jest
bezprawne; lub (c) dane przestały być niezbędne do
celów, o których mowa w punkcie 3, ale użytkownik
potrzebuje ich do celów obrony w postępowaniu
sądowym.

8.5. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się
przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli jest w stanie

prawa
nie
wyjaśnienia.

wymagają

podać poważne i uzasadnione podstawy takiego
wniosku związane z konkretnymi okolicznościami. Jeżeli
jednak planowane przetwarzanie danych ma charakter
marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo
sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu nieodpłatnie i bez
podania przyczyny.

8.6. Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania od nas
wszystkich danych osobowych, które nam przekazał, w
ustrukturyzowanym,
powszechnie
używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

8.7. W przypadku chęci skorzystania z jednego lub kilku
wyżej wymienionych praw, użytkownik może wysłać
wniosek e-mailem na adres: privacy@bintg.com. E-mail
z wnioskiem o skorzystanie z prawa nie będzie
interpretowany jako zgoda na przetwarzanie danych
osobowych użytkownika w sposób wykraczający poza
zakres niezbędny dla realizacji wniosku. Wniosek
powinien jasno wskazywać, z którego prawa użytkownik
chciałby skorzystać oraz zawierać uzasadnienie, jeżeli
jest wymagane. Do opatrzonego datą i podpisanego
wniosku należy dołączyć skan ważnego dowodu
osobistego potwierdzającego tożsamość użytkownika.
W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego
B.I.G. może zwrócić się do użytkownika o potwierdzenie
z podpisem i dowód tożsamości.
B.I.G. niezwłocznie zawiadomi użytkownika o
otrzymaniu wniosku. Jeżeli wniosek okaże się zasadny,
B.I.G. zrealizuje go tak szybko, jak to możliwe, ale nie
później niż w terminie trzydziestu (30) dni od
otrzymania wniosku.
Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z
B.I.G. w przedmiocie skarg związanych z
przetwarzaniem danych osobowych użytkownika przez
B.I.G., korzystając z adresu e-mail podanego w
podpunkcie 8.7. W razie niezadowolenia z odpowiedzi
B.I.G. użytkownik może złożyć skargę do właściwego

organu ochrony danych, tj. belgijskiego organu ochrony
danych. Dodatkowe informacje dostępne są pod
adresem https://www.dataprotectionauthority.be/.

