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Administratorem Państwa danych osobowych użytkownika jest BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sk. (dalej BSA) z
siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa NIP – 836-185-61-81, e-mail: info@bsagency.pl W sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: info@bsagency.pl

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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 (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów
prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych przez BSA , nawiązaniu kontaktu z
BSA oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego świadczonych usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, w celu oceny, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej
oraz do analizy zachowania wyszukiwania, aby dostosować zawartość do preferencji użytkownika. Dane takie są przetwarzane
wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie może zidentyfikować użytkownika jako osoby fizycznej. Administrator może
powierzyć w uzasadnionych przypadkach przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, których usługi są niezbędne przy
tworzeniu i utrzymaniu pełnej funkcjonalności strony BSA i/lub zbioru danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników będą niezwłocznie usuwane, gdy ustaną cele przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od BSA dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych. Użytkownikowi
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. 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 portalu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

www.bsagency.pl

