Ogólna klauzula informacyjna na stronę www
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych będzie BOGMAR SP. Z O.O. z siedzibą w Ostromecko, przy ul.
Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji związanej z działalnością
gospodarczą BOGMAR SP. Z O.O. [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych będą podmioty współpracujące gospodarczo z administratorem, którym ujawnienie
Państwa danych osobowych będzie konieczne do realizacji celu przetwarzania. W szczególności, będą to
podmioty świadczące na rzecz administratora usługi IT lub odpowiednio usługi pocztowe - jeżeli wybraną przez
Państwa formą kontaktu z administratorem jest forma listowna.
Państwa dane mogą zostać również ujawnione innym podmiotom, w tym podmiotom publicznym, jeżeli na
podstawie przepisu powszechnie obowiązującego prawa, administrator będzie zobowiązany ujawnić tym
podmiotom Państwa dane osobowe.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego Państwa dane
zostały pozyskane.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych w kierowanej do administratora korespondencji jest
dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu przetwarzania.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
NA WITRYNIE INTERNETOWEJ
Witamy na witrynie internetowej Spółki BOGMAR SP. Z O.O. (zwanej dalej „Spółką”).
Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie
prywatności i na korzystanie z plików „cookie”, zgodnie z opisem znajdującym się poniżej. Jeśli nie zgadzasz
się z tymi warunkami, nie korzystaj z tej strony internetowej.
Zbierane informacje
W zależności od sposobu korzystania z naszej witryny możemy zbierać i przechowywać różne informacje na
Twój temat.
Zbieramy informacje o przeglądarce na Twoim komputerze, w tym adres IP komputera i lokalizację
użytkownika, typ przeglądarki, system operacyjny i odwiedzane przez Ciebie strony internetowe.
Gdy odwiedzasz witrynę internetową
Jeśli odwiedzasz naszą witrynę, możemy zbierać anonimowe informacje na temat gdzie jesteś, jak nawigujesz i
jak używasz naszej witryny. Wykorzystamy te informacje, aby poprawić funkcjonowanie i łatwość obsługi
naszej strony oraz umożliwić śledzenie ruchu w witrynie.
Bezpieczeństwo i poufność
Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych, dlatego stosujemy właściwe
techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą lub nieautoryzowanym dostępem do
Twoich informacji.
Oświadczenie dotyczące plików „cookie”
Ta strona używa plików „cookie”. Plik cookie to niewielka ilość danych wygenerowanych przez stronę
internetową i zapisywana przez przeglądarkę sieci web. Jego celem jest zapamiętanie pewnych informacji na
Twój temat, podobnych do pliku z preferencjami/właściwościami tworzonego przez różne aplikacje. Pliki cookie
mają wiele różnych funkcji. Niektóre pliki cookie są niezbędne, aby prezentować Ci zawartość naszej strony i jej
usługi. Pliki „cookie” mogą być „trwałe” i pozostawać na urządzeniu po opuszczeniu strony przez Ciebie lub
mogą być „sesyjne”, które usuwają się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Możesz skorzystać z funkcji
ustawień przeglądarki internetowej do zarządzania ustawieniami plików „cookie”, pamiętaj jednak, że na skutek
pewnych ustawień niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne lub mogą działać nieefektywnie.
Nie będziemy identyfikować Twojej tożsamości jako osoby odwiedzającej naszą witrynę i nie będziemy
używać plików „cookie” do kontaktu z Tobą. Zobowiązujemy się do całkowitego poszanowania Twojej
prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań na temat sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych zapraszamy do
kontaktu z nami w sposób opisany powyżej.

