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KLAUZULA INFORMACYJNA 

(dla klientów BFI Sp. z o. o. sp. k.) 

I. Wprowadzenie. 

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo  
w działalności BFI Sp. z o.o. Sp. k. Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że 
informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na 
należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 
szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie 

przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, 

sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. 

II. Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BFI Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdyni 81-521, Al. 

Zwycięstwa 173 (dalej BFI). 

BFI powołała specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą 
poczty e-mail: daneosobowe@bfi.pl, lub telefonicznie: 58 690 73 85 (połączenie z zespołem ADM) 

III. Cele przetwarzania danych osobowych. 

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane: 

• w przypadku realizacji usługi odbioru i dostarczenia przesyłki – w celu realizacji umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);  
• w przypadku złożenia przez Państwa reklamacji - w celu obsługi reklamacji dotyczącej 

zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podali Państwo 
także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Państwa zgody (art. 6 
ust. 1 lit a RODO); 

• w przypadku kontaktu Państwa z pracownikiem BFI  - w celu udzielenia informacji na temat 

realizacji usługi dotyczącej zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w 
zakresie w jakim podali Państwo także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na 
podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

• w przypadku lokalizowania przez Państwa przesyłki – w celu sprawdzenia gdzie obecnie 

znajduje się Pana/Pani przesyłka na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO), a w zakresie w jakim podali Państwo także dane 
fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO); 

• w przypadku składania przez Państwa dyspozycji zmiany terminu dostawy, przekierowania 
lub zwrotu przesyłki – w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w zakresie w jakim podali 
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Państwo  także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie  zgody (art. 6 
ust. 1 lit a RODO); 

• w przypadku zamawiania przez Państwa  materiałów operacyjnych i opakowań specjalnych – 

w celu obsługi zamówienia przez Państwa opakowań specjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit 
b RODO, a w zakresie w jakim podali Państwo także dane fakultatywne, w celu ułatwienia 
kontaktu, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

• w przypadku oceniania przez Państwa  pracy kierowcy BFI - w zakresie w jakim podali 

Państwo dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Państwa zgody (art. 6 
ust. 1 lit a RODO); 

• w przypadku roszczeń BFI/roszczeń zgłoszonych względem BFI - w celu ewentualnego 

ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes BFI (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

 

IV. Przekazywanie danych osobowych. 

 

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz BFI związane z 
wykonywaniem umowy, takim jak: dostawcy odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, 
podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy,  
agencje marketingowym, podwykonawcy. 

 

V. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy: 

o państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, 
który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub 

o BFI  zawarło lub podwykonawca BFI  zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule 
umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje 

transfer danych do państwa trzeciego. 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany dla danego procesu jednak nie 
dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie 
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
przez BFI - po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany 
przepisami prawa. 

VII. Prawa osób, których dane są przetwarzane. 

Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 
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Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla 
procesów BFI w których podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes BFI, z przyczyn 
związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych BFI prosi o zgłaszanie sprzeciwu 
drogą pisemną lub elektroniczną. 

VIII. Skąd pozyskujemy dane osobowe. 

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa,  Państwa zwierzchników,  legalnych baz, 
jawnych rejestrów oraz od Państwa kontrahentów.  

IX. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez 
BFI lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną 

 

Pliki logowania 

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z 

systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony. Następuje pobranie 
następujących danych: 

1)    informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji, 
2)    system operacyjny użytkownika, 
3)    adres IP użytkownika, 
4)    data i godzina wywołania strony, 
5)    strony   internetowe,  z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową (tzw. 
referrer), 

6)    strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę 
internetową. 
 

Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi 
osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej 
osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także 
zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika. 

Tymczasowe  zapisywanie  adresu  IP  przez  system  jest  niezbędne,  aby umożliwić udostępnienie 
strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas 
trwania sesji. Zapisywanie w plikach logowania ma na celu zapewnienie  funkcjonalności  strony 

internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia 

bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma 
w związku z tym miejsca. 

 Zgłoszenia i formularze online 

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne możliwości nawiązania kontaktu z nami. Oprócz 

formularzy kontaktowych stosujemy także aplikacyjne odnośnie pracy i współpracy, a także 
zgłoszeniowe. W ramach korzystania z wymienionych ankiet zwykle konieczne jest, aby przekazali nam 
Państwo swoje dane osobowe. Dane te są przetwarzane tylko w ramach i w celu dla którego zostały 
podane i za Państwa wyraźną zgodą. 
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Zdjęcia 

Prezentowane na stronie zdjęcia i ikony są własnością BFI lub pochodzą z banków zdjęć. 

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji 
zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO 
(informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub 
filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub 
psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji 
seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek 
powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji 
w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały 
ujawnione. 

 


