
Polityka prywatnosci

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Business  Info  s.c.  przywiązuje  dużą  wagę  do  szanowania  internautów  i  respektowania  praw  im  przysługujących,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  prawa  do  ochrony  prywatności.  Dlatego  też  gromadzimy  minimum  niezbędnych  informacji
pomagających Administratorom Business Infos.c.  Administratorem danych osobowych jest Business Info s.c.,  która  dokonuje
przetwarzania  danych  osobowych Klientów  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  o  ochronie  danych
osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

W momencie rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez  Administratora.
Realizując  postanowienia  określone  w  ustawie  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  29  sierpnia  1997  ochronie  danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), Business Info s.c. zapewnia, że nad bezpieczeństwem powierzonych
danych Użytkowników czuwać będzie Administrator, którego zadaniem będzie kontrola dostępu do przechowywanych informacji,
zarówno pobranych z internetu, jak i przekazywanych w sieci wewnętrznej.

Klient podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z tych danych jest wymagane ze względu
na specyfkę świadczenia usług przez Business Info s.c. W czasie korzystania ze strony  Business Info s.c. Klient może zostać
poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które
Klient będzie proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail.  W przypadku podpisywania umowy będzie proszony o
podanie dodatkowych danych osobowych.

Business  Info  s.c.,  jako  Administrator  danych  osobowych  strony,  dba  o  bezpieczeństwo  udostępnionych  nam  danych,  w
szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Business Info s.c. zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom
realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. nr 133, pozycja
883), w  szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia  danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora w celu realizacji
usługi i przekazywania informacji zwrotnej.

Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz  żądania ich
usunięcia z Bazy Danych.

Administrator  uprawniony  jest  do  ujawnienia  danych  osobowych  wyłącznie  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie
właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi
przepisami prawa.

Podobnie jak większość serwisów internetowych, Business info s.c.  analizuje logi  dostępowe z informacjami o numerze  IP
Klientów.  
Tak uzyskane informacje wykorzystywane są przy analizach statystycznych interakcji Klientów ze stroną.


