Polityka prywatności BKM Serwis Sp z o.o.
§1.
Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązujemy się do zachowania
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy
BKM Serwis Sp. z o.o. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony
danych osobowych.
§2.
Administratorem Danych Osobowych jest: BKM Serwis Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością , ul. Hutnicza 5a, 59-700 Bolesławiec, Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000260000, kapitał
zakładowy 2 000 000 zł, numer NIP 612-155-32-44, numer REGON: 230862870.

§3.
W naszym serwisie www.bkmserwis.pl zbieramy następujące dane osobowe:
-imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz
kontaktu;
-adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
-nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
-adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny
kontakt;
-adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie
jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
-cookies – Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do
indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.
Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie
takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są
przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą być wykorzystywane w
celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z
którego następuje połączenie).
Można zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez
powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu
internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie
cofnięta w sposób opisany w § 6 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail
na adres biuro@bkmserwis.pl lub listem poleconym na adres: BKM Serwis Sp z o.o., ul
Hutnicza 5a, 59-700 Bolesławiec.
Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na
personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki

internetowej.
O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres email będzie
wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Udzielona przez
Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w § 6
niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres biuro@bkmserwis.pl lub
listem poleconym na adres: BKM Serwis Sp z o.o., ul Hutnicza 5a, 59-700 Bolesławiec.
§4.
Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać
z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich
usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§5.
Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących z BKM
Serwis Sp z o.o. firmami kurierskimi i spedycyjnych, które dostarczają zakupione towary do
Kupujących. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym z BKM Serwis
firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Wszystkie firmy współpracujące z BKM Serwis, które uzyskują dostęp do przekazanych przez
Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie
zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w
zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom
władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
§6.
Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Użytkownik Serwisu

www.bkmserwis.pl ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz
żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy przesłać
e–mail na adres biuro@bkmserwis.pl lub listem poleconym na adres: BKM Serwis Sp z o.o.,
ul Hutnicza 5a, 59-700 Bolesławiec.

