POLITYKA PLIKÓW COOKIE BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP
Niniejsza polityka plików cookie („Polityka plików cookie”) reguluje wykorzystywanie plików
cookie i wtyczek mediów społecznościowych na stronach internetowych grupy Beaulieu
International Group (zwanej dalej „B.I.G.”) i jej podmiotów powiązanych.
Chodzi o następujące strony internetowe:

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

rewind.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

Powyższe strony internetowe zwane są dalej „Stronami internetowymi”.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym urządzenia, które zawierają
określone informacje, a niekiedy dane osobowe. Wtyczki mediów społecznościowych to niewielkie
elementy oprogramowania tworzone i dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych
(np. Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram i Twitter), które po umieszczeniu
na Stronach internetowych zapewniają integrację z mediami społecznościowymi.

UWAGA NR 1: Informacje ogólne dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych
użytkownika w zakresie wykraczającym poza przetwarzanie danych przy użyciu plików cookie i
wtyczek mediów społecznościowych, w tym w związku z kontaktami użytkownika z nami za
pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu i mediów społecznościowych oraz w związku
z jakimkolwiek zamówieniem lub zakupem, dostępne są w naszej Polityce prywatności:
https://dam.bintg.com/brochure/a77e57d2-a8d3-4eae-88c2-3b348e42e353

UWAGA NR 2: Należy pamiętać, że odrębna polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych
osobowych użytkowników aplikujących za pośrednictwem naszego internetowego formularza
aplikacyjnego w serwisie ogłoszeniowym/rekrutacyjnym http://jobs.bintg.com/. Polityka ta jest
dostępna po przejściu do powyższego serwisu internetowego.
Z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, BINTG nie umieszcza jakichkolwiek plików cookie lub
wtyczek mediów społecznościowych przed udzieleniem przez użytkownika zgody na pasku z
komunikatem o plikach cookie.
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 e-mail do
kontaktu jest następujący: privacy@bintg.com.

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

1.1. Wszelkie występujące w niniejszej Polityce plików
cookie 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.

1.2. Odesłania do określonych przepisów lub regulacji Przepisy ulegają okresowym
obejmują również wszelkie zmiany, zastąpienia lub zmianom,
chcemy
więc
unieważnienia takich przepisów lub regulacji, w tym zapewnić zgodność niniejszej

ewentualnych odnośnych decyzji wykonawczych.

1.3. B.I.G. zastrzega sobie prawo do okresowego
wprowadzania modyfikacji, zmian lub poprawek do
Polityki plików cookie według własnego uznania. Takie
modyfikacje, zmiany lub poprawki będą ogłaszane za
pośrednictwem Stron internetowych. Jeżeli użytkownik
nie akceptuje modyfikacji, zmian lub poprawek, winien
nas o tym zawiadomić, wysyłając e-mail pod adres:
privacy@bintg.com. Jeżeli nie otrzymamy takiego emaila od użytkownika w terminie trzech (3) dni
roboczych od ogłoszenia zmian do Polityki plików cookie
na naszych Stronach internetowych, uznajemy, że
użytkownik jednoznacznie zaakceptował wszystkie takie
zmiany.

2.

Polityki plików cookie
wszelkimi takimi zmianami.

z

Jak w przypadku każdej spółki,
zmiany przepisów, sytuacji
rynkowej, interesów itd. mogą
wymagać
okresowego
wprowadzania zmian do naszej
Polityki plików cookie w celu
zapewnienia jej poprawności.
W
takim
przypadku
użytkownik proszony jest o
zapoznanie się ze zmianami i
ich zaakceptowanie, jeżeli
wyraża na nie zgodę.

PLIKI COOKIE

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

2.1. Można zablokować pliki cookie, odpowiednio Niniejszy zapis nie wymaga
konfigurując swoją przeglądarkę. Stosowne instrukcje wyjaśnienia.
dostępne są pod następującymi adresami:
•

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/engb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

•

Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows10/edge-privacy-faq

•

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95
647?hl=en

•

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-

US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
•

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=
nl_BE&viewlocale=en_US

Zablokowanie plików cookie podczas wizyt na Stronach
internetowych może jednak uniemożliwić prawidłowe
działanie niektórych lub wszystkich funkcji Stron
internetowych.

2.2. Podczas wizyty użytkownika na Stronach internetowych
B.I.G. umieszcza na jego urządzeniu pliki cookie.
Większość danych związanych z takimi plikami cookie,
ich umieszczenie i użycie umożliwia nam identyfikację
użytkownika. B.I.G. wykorzystuje je w celu analizy
sposobu korzystania ze Stron internetowych przez
użytkownika i innych odwiedzających, zbierając dane
statystyczne i dane o korzystaniu, co pozwala B.I.G.
zapewnić lepsze doświadczenie korzystania ze Stron
internetowych.

W tym zapisie B.I.G. ma na celu
przekazanie
użytkownikowi
stosownych
informacji
o
plikach cookie umieszczanych
na jego urządzeniu podczas
odwiedzania i korzystania ze
Stron internetowych.

2.3. B.I.G. wie o użyciu na Stronach internetowych
następujących plików cookie:

Pliki cookie związane z funkcjonalnością
•

B.I.G. wykorzystuje na swoich Stronach internetowych
różne pliki cookie związane z funkcjonalnością. Takie
pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania
Stron internetowych i zapewnienia dobrego
doświadczenia użytkownika (np. preferencje
dotyczące zapisywania plików cookie, które są
przechowywane wyłącznie w trakcie sesji z danego
dnia):
o berryalloc#lang (sesyjny)
o berryalloc#regionname (100 lat)
o berryalloc-berryallocsite#lang (100 lat)
o berryalloc-berryallocsite#regionname
(100
lat)

Niniejszy zapis nie wymaga
wyjaśnienia.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

captureConsole (sesyjny)
consoledebug (sesyjny)
consoleinfo (sesyjny)
consolelog (sesyjny)
target_audiences (sesyjny)
Cookie_accept (1 miesiąc)
guest-view (sesyjny)
login_redirect (sesyjny)
mage-messages (1 rok)
mage-translation-storage (trwały)
mage-translation-file-version (trwały)
product_data_storage (trwały)
recently_compared_product (trwały)
recently_compared_product_previous
(trwały)
recently_viewed_product (trwały)
recently_viewed_product_previous (trwały)
form_key (sesyjny)
mage-cache-sessid (sesyjny)
mage-cache-storage (sesyjny)
mage-cache-storage-section-invalidation
(trwały)
persistent_shopping_cart (trwały)
section_data_ids (sesyjny)
store (1 rok)
PHPSESSID (sesyjny)
X-Magento-Vary (sesyjny)

Analityczne pliki cookie i pliki cookie statystyk
•

Flowbox:
o Flowbox (1 miesiąc): ten plik cookie zbiera
informacje o sposobie korzystania ze strony
internetowej dla celów statystycznych

•

Google Analytics: B.I.G. wykorzystuje pliki cookie usługi
Google Analytics w celu określenia sposobu, w jaki
użytkownik i inni odwiedzający korzystają ze Stron
internetowych, a także niektórych usług osób trzecich

Niektóre pliki cookie zbierają
informacje, które mają na celu
zapewnić B.I.G. wgląd (zwykle
w formie statystyk) w sposób
korzystania
ze
Stron
internetowych
przez
użytkowników, popularność
funkcjonalności i tym podobne.
Takie informacje mogą służyć
do
ulepszania
Stron
internetowych i zapewnienia

•

•

•

•

dostępnych na naszych Stronach internetowych. Dzięki użytkownikowi
takiej analizie B.I.G. i zewnętrzni usługodawcy mogą doświadczenia.
poprawiać jakość naszych usług. B.I.G. wykorzystuje
następujące pliki cookie:
o ga cookie (2 lata),
o _gid cookie (1 dzień),
o _gat cookie (1 minuta)
o _hjid cookie (1 rok)
o _dc_gtm_UA-60799027-8 (1 minuta)
ASP.NET_SessionId: Plik cookie wykorzystywany do
identyfikacji sesji użytkownika na serwerze. Sesja to
obszar na serwerze wykorzystywany do przechowywania
danych pomiędzy zapytaniami HTTP.
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE (10 lat) : ten plik cookie
zbiera anonimowe dane od odwiedzających w ramach
usługi Sitecore
Hotjar
o _hjCachedUserAttributes (1 minuta)
o _hjIncludedInSample (sesyjny)
o _hjShownFeedbackMessage (1 dzień)
Magento
o _hjDonePolls (trwały)
o _hjMinimizedPolls (trwały)
o _hjid (trwały)
o _ga (trwały)
o _gid (trwały)
o __utma (trwały)
o __utmt (trwały)
o __utmb (trwały)
o _utmz (trwały)
o __utmv (trwały)

Reklamowe pliki cookie
społecznościowych
•

i

pliki

cookie

lepszego

mediów Niektóre pliki cookie pozwalają
B.I.G.,
podmiotom
powiązanym, partnerom i
facebook.com:
takim osobom trzecim, jak
dostawcy
mediów
o umieszczając piksel Facebooka na naszych
społecznościowych, świadczyć

Stronach internetowych, serwis Facebook
umieszcza plik cookie „fr” (przechowywany
przez 90 dni) i plik cookie „tr” (sesyjny) na
urządzeniu użytkownika. Plik cookie jest
wykorzystywany w celach reklamowych oraz
umożliwia nam i serwisowi Facebook
śledzenie zachowań użytkownika w sieci w
ramach różnych stron internetowych w celu
zapewnienia mu lepiej dopasowanych i
spersonalizowanych reklam. Dodatkowe
informacje o użyciu pliki cookie „fr” dostępne
są
pod
następującym
adresem:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
.
o fbp (3 miesiące): plik cookie wykorzystywany
przez serwis Facebook do celów usług
reklamowych
•

AddThis.com: umieszczenie plików cookie usługi
AddThis pozwala nam i usłudze AddThis oferować
lepiej dopasowane i spersonalizowane treści oraz
reklamy poprzez śledzenie stron internetowych
odwiedzanych przez użytkownika. Do plików cookie
umieszczanych w tym celu należą:
o
o
o
o

“lov” i “uvc”-(1 rok) oraz
“xtc” (50 lat).
_atuvc (1 rok)
_atuvs cookie (30 minut)

Więcej informacji można znaleźć pod następującym
adresem:
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacypolicy.html.
•

Google:
o AID (ważny 1 rok): plik cookie wykorzystywany
przez serwis Google do zbierania informacji o
stronach internetowych odwiedzanych przez

dodatkowe usługi, w tym
technologie udostępniania w
mediach społecznościowych, a
także zapewniać bardziej
spersonalizowane
i
dopasowane
reklamy,
promocje i oferty.

użytkownika na urządzeniach, na których jest
zalogowany na swoje konto w serwisie
Google,
a
następnie
wyświetlania
spersonalizowanych reklam na takich
urządzeniach.
o B.I.G. umieszcza poniższe pliki cookie w celu
oceny, czy odwiedzający klikają w reklamy i
odwiedzają
strony
internetowe
reklamodawców, a także wyświetlania
spersonalizowanych reklam na podstawie
zachowań użytkownika w sieci. Są to
następujące pliki cookie:
1P_JAR (ważny 1 miesiąc)
APISID, HSID, SAPISID, SID, SSID
(ważne 2 lata);
CONSENT (ważny 18 lat);
NID (ważny 6 miesięcy);
DV (ważny 10 minut)
__Secure-3PAPISID (ważny 2 lata)
__Secure-3PSID (ważny 2 lata)
__Secure-APISID (ważny 6 miesięcy)
__Secure-HSID (ważny 6 miesięcy)
__Secure-SSID (ważny 6 miesięcy)
ANID (ważny 1 rok)
SIDCC (ważny 3 miesiące)
o Google DoubleClick: poniższe pliki cookie służą
do wyświetlania spersonalizowanych reklam
w oparciu o wcześniejsze wizyty na Stronie
internetowej
IDE (ważny 1 rok)
Dodatkowe informacje dostępne są pod
adresem:
https://developers.google.com/analytics/dev
guides/collection/analyticsjs/cookieusage?csw=1
•

Wonderkind.com:
o _recruitee_careers (sesyjny): Jest to plik
cookie usługi Recruitee, który śledzi źródło

o

o

o

o

o

kandydatów.
intercom-id-z8hr7d0a (9 miesięcy): Plik cookie
identyfikujący anonimowego odwiedzającego.
Pliki cookie umożliwiające użytkownikowi
korzystanie z usługi czatu Intercom.
intercom session-z8hr7d0a (1 tydzień): Numer
identyfikacyjny dla każdej unikalnej sesji
przeglądarki. Rejestruje sesje. Ten plik cookie
jest odświeżany przy każdym pomyślnym
logowaniu, przedłużając sesję do 1 tygodnia.
Użytkownik ma dostęp do swoich rozmów i
może przekazywać dane na podstronach, z
których się wylogował, przez 1 tydzień, o ile
sesji nie zakończono celowo poleceniem
„Intercom (‘shutdown’)” – tak się zwykle
dzieje przy wylogowaniu.
visitor_id398682 (3650 dni): Jest to plik cookie
usługi Pardot, która śledzi aktywność
odwiedzających i potencjalnych klientów na
naszej stronie internetowej. Pliki cookie służą
do zapamiętywania preferencji (np. wartości
wpisanych w pola formularza), kiedy
odwiedzający wraca na naszą stronę
internetową. Usługa Pardot stosuje również
plik cookie dla zalogowanych użytkowników w
celu zapisania sesji i zapamiętania filtrów kart.
.ads.linkedin.com: Są to pliki cookie służące
serwisowi LinkedIn do gromadzenia statystyk i
danych reklamowych (statystyki dla reklam
serwisu LinkedIn).
UserMatchHistory (6 miesięcy)
BizoID (6 miesięcy)
Lang (sesyjny)
.Linkedin.com: Serwis LinkedIn wykorzystuje
te pliki cookie do śledzenia sposobu
korzystania z usług wbudowanych i
wyświetlania reklam dopasowanych do
użytkownika
zarówno
na
stronach
internetowych LinkedIn, jak i poza nimi:
Lidc (1 dzień)
_lipt (1 miesiąc):

Bcookie (1 rok)
li_oatml (1 miesiąc)
_ga (2 lata)
_guid (1 rok)
lang (sesyjny)
liap (1 rok)
o .adnxs.com: Właścicielem tej domeny jest
platforma AppNexus (za pośrednictwem
platformy Match2One). Pliki cookie zapisują
unikalny identyfikator dla urządzenia
powracającego użytkownika. Identyfikator
jest
wykorzystywany
do
celów
spersonalizowanych reklam na stronach osób
trzecich, kierując je do osób, które uprzednio
odwiedziły stronę internetową Wonderkind.
UserSync (90 dni)
uuid2 (90 dni)
anj (90 dni)
icu (90 dni)
informacje o plikach cookie wykorzystywanych przez
platformę
Wonderkind
dostępne
są
pod
następującym
adresem:
https://wonderkind.com/downloads/privacystatement.pdf.

2.4. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na Niniejszy zapis nie wymaga
wykorzystywanie plików cookie przez B.I.G. W celu wyjaśnienia.
skorzystania z tego prawa wystarczy skasować pliki
cookie umieszczone na jego urządzeniu. W tym celu
użytkownik proszony jest o skorzystanie ze stosownych
instrukcji producenta przeglądarki (patrz wyżej).

3.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ B.I.G.

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

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

3.2. 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.

3.3. B.I.G. może również przetwarzać dane osobowe
użytkownika w celu ochrony prawnie uzasadnionych
interesów B.I.G., jej podmiotów powiązanych i
partnerów lub osoby trzeciej, jeżeli rejestracja lub
korzystanie przez użytkownika ze Stron internetowych
można uznać za: (a) naruszenie niniejszej Polityki plików
cookie lub praw własności intelektualnej lub
jakichkolwiek innych praw osoby trzeciej; (b) zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub integralności którychkolwiek ze
Stron internetowych lub jakichkolwiek stojących za nimi
systemów B.I.G., jej podmiotów powiązanych lub
podwykonawców na skutek działania wirusów
komputerowych, koni trojańskich, oprogramowania
szpiegującego, złośliwego oprogramowania lub
złośliwego kodu jakiegokolwiek innego rodzaju; lub (c)
nienawistne,
obsceniczne,
dyskryminujące,
rasistowskie, oszczercze, złośliwe, krzywdzące lub w
inny sposób niestosowne lub niezgodne z prawem.

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

3.4. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane
policji lub organom sądowym w charakterze dowodów
lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia
popełnienia przez użytkownika bezprawnego czynu lub
przestępstwa w drodze korzystania z którychkolwiek ze
Stron internetowych.

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

4.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

4.1. W celu przetwarzania danych osobowych użytkownika
na warunkach niniejszej Polityki plików cookie (zob. w
szczególności podpunkt 2.2 i 3.1) B.I.G., jako podmiot
odpowiedzialny, zwraca się o zgodę użytkownika.

Prawo zobowiązuje nas do
precyzyjnego
wskazania
podstawy prawnej, na której
przetwarzamy dane osobowe
użytkownika z uwzględnieniem
celów
wymienionych
w
poprzednim punkcie.
Główną podstawą prawną
przetwarzania
danych,
o
którym mowa w niniejszej
Polityce plików cookie, jest
zgoda użytkownika.
B.I.G.
uzyskuje
zgodę
użytkownika w pasku z
komunikatem o plikach cookie.
Klikając potwierdzenie na
pasku
i
kontynuując
korzystanie
ze
Stron
internetowych,
użytkownik
potwierdza, że dokładnie
zapoznał się z niniejszą Polityką
prywatności i akceptuje ją bez
zastrzeżeń.

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

4.3. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w
celach, o których mowa w niniejszej Polityce plików
cookie, 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

Możemy również przetwarzać
dane osobowe użytkownika w
celu realizacji naszych prawnie
uzasadnionych
interesów,
które
dotyczą
głównie
skutecznego
prowadzenia

•

•

5.

celu zapewnienia użytkownikowi jak najlepszego naszej działalności w sposób
doświadczenia;
powszechnie przyjęty wśród
ochrona naszych Stron internetowych, Kanałów spółek.
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.

PODMIOTY, KTÓRYM B.I.G. PRZESYŁA DANE UŻYTKOWNIKA

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

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
B.I.G. zapewnia, że wszystkie zewnętrzne podmioty danych
osobowych
przetwarzające są wybierane z należytą starannością użytkownika.
oraz zobowiązane do ochrony bezpieczeństwa i
integralności danych osobowych użytkownika.

5.1. 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.

5.2. 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 plików cookie.

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.

5.3. B.I.G. nie przesyła danych osobowych użytkownika Oznacza to, że wszystkie dane
umożliwiających jego identyfikację jakiejkolwiek osobie przesyłane w ten sposób

trzeciej bez jego wyraźnej zgody. B.I.G. może jednak
przesyłać zanonimizowane i/lub zagregowane dane
innym organizacjom, które mogą je wykorzystywać w
celu poprawy jakości produktów i usług, a także
personalizacji marketingu, wyświetlania i sprzedaży
takich produktów i usług.

6.

organizacjom spoza grupy
B.I.G. zostały w możliwie
największym
stopniu
oczyszczone z identyfikatorów
tożsamości, tj. nie są już
klasyfikowane
jako
dane
osobowe.

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

Możemy anonimizować dane
użytkownika lub łączyć je z
danymi
innych
osób,
uniemożliwiając w ten sposób

integralności danych użytkownika, a także wszystkich identyfikację
użytkownika.
praw w zakresie danych osobowych, z których Takie zanonimizowane lub
użytkownik
może
korzystać
na
podstawie zagregowane dane mogą być
obowiązującego prawa.
również przekazywane do
państw spoza EOG.

7.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

ZAPIS

OBJAŚNIENIE

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

7.2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane wyłącznie
przez okres niezbędny do osiągnięcia celów
wymienionych w punkcie 3 niniejszej Polityki plików
cookie 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. 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. 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 starannego działania i nie
stanowią gwarancji.

8.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

ZAPIS
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
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.

OBJAŚNIENIE

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

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. 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 dla celów obrony w postępowaniu
sądowym.

8.5. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się
przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli jest w stanie
podać poważne i uzasadnione podstawy takiego
wniosku związane z jego konkretną sytuacją. 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/.

