
Polityka Prywatności 

Witaj, 
W firmie SOS-BPHC bardzo ważna jest ochrona Twoich danych osobowych, których 
gromadzenie jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Z tego powodu, spełniając 
obowiązek poinformowania Cię o tym, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane Twoje 
dane przedstawiamy poniższą politykę prywatności. 
Dokument dostosowany został do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych a także 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

Jeśli masz jakieś pytania, które dotyczą przetwarzania i bezpieczeństwa Twoich danych 
osobowych, skontaktuj się mailowo pod adresem info@sos-bphc.com 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Podmiotem administrującym Twoimi danymi jest SOS-BPHC LTD, działalność gospodarcza 
zarejestrowana pod adresem 17 Danbury Walk Manchester M23 9FA o nr rejestracyjnym: 
07756600. 

Wszystkie obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wykonuje bezpośrednio wyżej 
wspomniany administrator danych. 

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych to: 
– masz prawo do żądania otrzymania dostępu do Twoich danych, wglądu do danych, ich 
zmiany oraz usunięcia 
– w każdej chwili możesz cofnąć zgodę do przetwarzania Twoich danych w określonym celu 
– masz prawo do wniesienia skargi w momencie, gdy istnieje podejrzenie, że administrator 
nieodpowiednio zabezpiecza i przetwarza Twoje dane osobowe. 

Uprawnienia o których mowa zostały zawarte w art. 16-21 RODO. 

Kiedy są pozyskiwane Twoje dane w jakim celu są zbierane? 

W przypadku zapisu na newsletter lub w chwili podpisania umowy współpracy. 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne 
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom 
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z 
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i 
aktami prawa wspólnotowego. 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w 
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy 
stronami umowy. 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w 
następujący sposób: 



o poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

o poprzez gromadzenie plików "cookies" 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom 
trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam 
umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania usunięcia swoich danych z 
Serwisu w dowolnym momencie. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które 
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich 
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe 
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis SOS-
BPHC. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z 
którymi  

W ramach moich witryn stosuję pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym 
poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny 
bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim 
urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 
cookies. 

Inne aplikacje marketingowe. 

By kierować do Ciebie treści reklamowe odpowiadające Twoim potrzebom i 
zainteresowaniom, na moich stronach umieszczone są piksele konwersji Facebooka, za 
pomocą których rejestrowane są Twoje czynności, podejmowane na stronie. W ten sposób za 
pomocą ciasteczek Facebooka Tworzony jest Twój profil, do którego dostosowywane 
są komunikaty reklamowe. 

 


