Polityka Prywatności
Biura Techniczno-Handlowego BTH Import
STAL Sp. z o.o

I. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników
serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.bth.pl
(dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce
Prywatności.
2. Serwis gromadzi w sposób zautomatyzowany informacje zawarte w plikach cookies.
II. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli
Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: ul.
Christo Botewa 16, 30-798 Kraków (dalej również jako „Spółka”).
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim
możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@bth.pl.
3. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej
wprost przez Użytkownika. Podczas wizyty w Serwisie automatycznie zbierane są
informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki,
typ systemu operacyjnego.
4. Spółka zapewnia realizację uprawnień wynikających z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej: RODO, a w
szczególności prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto Użytkownikom
przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym
cofniecie zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, którego Spółka dokona przed cofnięciem zgody, oraz prawo do
złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.
5. Administrator danych osobowych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich
utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania
oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.
III. Mechanizm plików cookies
1. 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.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz
„stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu. „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika, dostosowanie Serwisu do
potrzeb Użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie
nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od
użytkowników.
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez
pliki cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej
lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na
urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.
V. Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej
odpowiednie modyfikacje.
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