
Polityka prywatności serwisu www.bjuskin.pl

Pragniemy zapewnić, że kwestia ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i 
dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa Państwa danych.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych 
Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także 
informacje o używaniu plików cookies.

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, 
zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia 
przed dostępem osób nieupoważnionych.

Klauzula informacyjna ogólna

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest  Bjuskin Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą 
przy: ul. Inż. Pilota Wigury 13, 90-302 w Łodzi, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy, pod nr KRS: 0000857255, 
NIP: 7252302247.

Dane do kontaktu: 
listownie: ul. Inż. Pilota Wigury 13, 90-302 Łódź
e-mail: bjuskin@bjuskin.pl
tel. kontaktowy: 730 006 688

2. Inspektor Ochrony Danych

 Na podstawie  Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych , w tym danych osobowych, należy kontaktować
się bezpośrednio z Administratorem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Przekazywane przez Państwa dobrowolnie dane kontaktowe (w tym osobowe) poprzez adresy 
e-mail, lub formularze kontaktowe zamieszczone na naszych stronach przetwarzamy w 
następujących celach:

 odpowiedzi na zapytania dotyczące usług i produktów,

 realizacji zamówionych usług, 

 potwierdzania i umawiania wizyt,

 prezentacji oferty lub informacji,

 marketingu bezpośredniego,
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 nawiązania współpracy handlowej,

 realizacji procesów reklamacji,

 realizacji bieżących procesów rekrutacji

 statystycznym i analitycznym.

4. Rodzaj danych

Administrator przetwarza dane osobowe, które dobrowolnie Państwo podają w ramach 
korzystania z naszej strony internetowej, w szczególności:

 dane kontaktowe (w tym osobowe) podawane przez Państwo poprzez adresy e-mail lub 
formularze kontaktowe

 dane osobowe w postaci dokumentów rekrutacyjnych (CV, życiorys, list motywacyjny)

 dane  pozostawiane  w  ramach  poruszania  się  po  naszych  stronach  w  postaci  plików
cookies

 logi serwera (min. adres IP, domena)

5. Sposób pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 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).

 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu od niego 
zgody.

 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

7. Prawa przysługujące użytkownikowi

 Użytkownik ma prawo zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania

danych osobowych.

 Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich 
danych osobowych.

 Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć 
wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofania zgody na
otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie wcześniejszej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można 
wycofać poprzez kontakt z Administratorem.

 Użytkownik może w każdej chwili ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.



 Użytkownik może w każdej chwili zażądać, bez podawania przyczyny usunięcia jego 
danych osobowych.

 Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych.

 Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

 Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające 
systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą 
działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych 
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę danych.

 Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce prywatności, dane osobowe 
Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani 
przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych 
osób trzecich.

 Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar 
Unii Europejskiej.

 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
(profilowania).

9. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu 
przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.

10. Informacje o plikach „cookies”

 Serwis korzysta z plików cookies.
 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 
zawartości,

b. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie 
serwisu

c. rozpoznawania użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co 
pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z 
serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby 
nowych użytkowników

d. dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony 
internetowej



 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym 
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest 
także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat 
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. Zmiany w polityce prywatności

 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany niniejszej Polityki 
prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym będzie informował 
na stronie serwisu. 

 Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.


