KLAUZULA INFORMACYJNA SERWISU INTERNETOWEGO
Za pomocą poniższej klauzuli informacyjnej przekazujemy Użytkownikom serwisu internetowego informacje o
pozyskiwaniu, przetwarzaniu, wykorzystywaniu jego danych. Korzystając z serwisu internetowego Centrum Badań
Jakości sp. z.o.o. Użytkownicy akceptują zasady wykorzystywania jego danych. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się
z którąkolwiek z zasad, prosimy o nie korzystanie z serwisu.
Serwis Internetowy www.cbj.com.pl wykorzystuje pliki "cookies". To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z
ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym
(komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych
Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie.
Z przedstawicielami Spółki można skontaktować się korzystając z danych kontaktowych dostępnych na stronie
www.cbj.com.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 76 746 99 00
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez: adres e-mail dpo.cbj@cbj.kghm.pl, lub
telefonicznie poprzez numer +48 76 746 99 00.
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewnienia, że zbierane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z tymi celami,
• przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub do momentu wyrażania
sprzeciwu przez Użytkownika
Dane Użytkownika serwisu internetowego przetwarzane są w celu sprawdzania statystyk odwiedzalności Naszego
serwisu i obejmują:
• pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji
• sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji
Użytkownicy serwisu nie są profilowani, co oznacza, że dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu
określenia (estymowania) potrzeb Użytkownika ani cech osobowościowych.
Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Usługodawcy m.in.
dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie
z celem i zakresem ustalonym z Administratorem.
Użytkownik serwisu posiada prawo do:
• dostępu do danych,
• do sprostowania danych,
• do usunięcia danych,
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• do odwołania zgody na przetwarzanie danych
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
użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
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