
Polityka ochrony prywatności 

Niniejsza polityka ochrony prywatności przedstawia praktyki dotyczące ochrony prywatności w odniesieniu do 

niniejszej strony internetowej Bolsius. Niniejsza polityka ochrony prywatności odnosi się wyłącznie do 

informacji zebranych przez tę stronę. Możecie się z niej dowiedzieć: 

1. Jakie dane osobowe są pozyskiwane od Was za pośrednictwem strony internetowej, w jaki sposób są 

wykorzystywane i komu mogą być udostępniane. 

2. Jakie opcje są dostępne dla Was w kwestii wykorzystywania Waszych danych osobowych. 

3. Jakie procedury bezpieczeństwa wprowadzone są w celu ochrony przed niewłaściwym 

wykorzystaniem Waszych informacji. 

4. W jaki sposób możecie skorygować wszelkie nieścisłości w informacjach. 

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji 

Postrzegamy siebie jako odpowiedzialnych przechowujących informacje gromadzone za pośrednictwem tej 

strony internetowej. Mamy jedynie dostęp do informacji/gromadzimy informacje, które dobrowolnie 

przekazujecie nam za pośrednictwem formularza www/systemu zamówień lub inne informacji uzyskane  

bezpośrednio od Was. Nie będziemy nikomu sprzedawać, ani wynajmować tych informacji. 

Wykorzystamy Wasze informacje w celu udzielenia odpowiedzi w sprawie, z jaką kontaktowałeś się z nami. Nie 

będziemy udostępniać Waszych danych żadnej osobie trzeciej poza naszą spółką, chyba że w celu spełnienia 

Waszej prośby, np. o wysłanie zamówienia lub próbki. 

Informacje 

Za pomocą naszych formularzy możemy gromadzić następujące informacje (po ich przekazaniu firmie Bolsius): 

 Imię i nazwisko 

 Adres 

 Adres e-mail 

 Numer telefonu 

 Adres IP 

 

Wasz dostęp do informacji i sprawowanie kontroli nad informacjami 

Możecie zrezygnować z przyszłych kontaktów z nami w każdej chwili. Możecie wykonać następujące czynności  

w dowolnym momencie kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu podanego 

na naszej stronie internetowej: 

 Zobaczyć jakie Wasze dane są w naszym posiadaniu, jeśli w ogóle. 

 Zmienić/skorygować posiadane przez nas dowolne dane dotyczące Was. 

 Kazać nam usunąć dowolne Wasze dane będące w naszym posiadaniu. 

 Wyrazić swoje zaniepokojenie wykorzystywaniem przez nas Waszymi danych. 

Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu informacji, będziemy prosić Was o odpowiednie potwierdzenie 

tożsamości 

Zasady dotyczące plików cookie  

Odwiedzając którąkolwiek z naszych stron internetowych, automatycznie wyrażacie zgodę na używanie przez 

nas plików cookie. 



Aby upewnić się, że Bolsius.com jest wyświetlana prawidłowo i że można z łatwością surfować po stronach, 

używamy plików cookie, które są konieczne ze względów technicznych. Owe pliki cookie ‘pamiętają’ konkretny 

układ lub ustawienie , które sam zdefiniowałeś. 

Bezpieczeństwo 

Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony Waszych danych. Gdy przekazujecie informacje wrażliwe za 

pośrednictwem strony internetowej, Wasze informacje są chronione  zarówno w Internecie, jak i poza nim. 

Wprawdzie korzystamy z szyfrowania dla ochrony wrażliwych informacji przesyłanych w Internecie, ale 

chronimy również Wasze informacje w trybie offline.  

Google Analytics 

Bolsius posługuje się Google Analytics, by zorientować się w korzystaniu ze swoich stron internetowych  

i określić źródła generowanego ruchu na stronie. Dotyczy to przede wszystkim Waszego adresu IP i miejsca,  

w którym korzystacie z sesji internetowej. Te anonimowe informacje udostępniane są Google w celach 

analitycznych i sprawozdawczych. Bolsius nie udzielił Google zezwolenia na wykorzystywanie tych danych 

analitycznych do innych usług świadczonych przez Google. 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności 

Bolsius zachowuje prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. 

Zalecamy regularne przeglądanie niniejszego oświadczenia, w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.   

Jeżeli uważacie, że nie dotrzymujemy postanowień niniejszej polityki prywatności lub masz pytania 

dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub Waszych danych, prosimy o natychmiastowe 

skontaktowanie się z nami pod adresem schijndel@nl.bolsius.com  
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