POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka RODO (dalej jako: „Polityka”) informuje o zasadach przetwarzania danych
osobowych osób korzystających ze strony internetowej (dalej jako: „Użytkownicy”), znajdującej się
pod adresem http://bama-europa.com/ (dalej jako: „Strona Internetowa” lub „Serwis”), w tym także
o wykorzystaniu plików Cookies w Serwisie.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bama Europa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Stanowicach, ul. Lotnicza 2, Stanowice, 55-200 Oława, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000414805, REGON: 021849199, NIP:
8971782073, kapitał zakładowy: 23 200 000,00 PLN, (dalej jako: „Administrator”).
Aby skontaktować się z Administratorem, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@bamaeuropa.pl lub listu na adres siedziby Administratora.
2. Jakie dane przetwarzamy i w jakich celach?
Przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w
szczególności przepisami 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, dalej „RODO”).
Damy o to, aby zapewnić przejrzystość przetwarzania danych pozyskiwanych przez Stronę
Internetową oraz aby pozyskiwane w ten sposób dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do
wskazanych niżej celów oraz przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia tych celów.
Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim
zostały podane, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w innych celach. Niezależnie od celów przetwarzania opisanych poniżej, Administrator jest
uprawniony do przetwarzania danych również w celu dochodzenia lub obrony roszczeń jako jego
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Za pośrednictwem Strony Internetowej przetwarzamy następujące dane:
a. Dane Użytkowników Strony Internetowej
Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przetwarzaniem danych o Użytkownikach takich jak
adres IP, data i godzina dostępu, nazwa i wersja wyszukiwarki, nazwa systemu operacyjnego, adres
URL podstrony, z których korzysta Użytkownik oraz wielkość transmisji danych. Dane przetwarzane
są w celach statystycznych i optymalizacji Strony Internetowej, jak również eliminacji błędów w
działaniu Strony Internetowej oraz nie są łączone z podanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO).
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b. Dane osób kontaktujących się za pośrednictwem Strony Internetowej
Kontaktując się za pomocą Serwisu lub poczty e-mail, itp. Użytkownik może zostać poproszony o
udostępnienie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.
Podanie tych danych jest w każdym wypadku dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i
odpowiedzi na zadane pytania. Dane osobowe podane przy kontakcie będą przetwarzane jedynie w
celu nawiązania kontaktu jako uzasadniony interes administratora, a także w celu udzielenia
odpowiedzi na pytania, w ramach czynności podejmowanych przed zawarciem umowy. Dane
osobowe w podanym zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO.
c. Dane kandydatów do pracy (zakładka „Kariera”)
Kandydaci zainteresowani pracą mogą przesłać przez Stronę Internetową dokumenty aplikacyjne.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych również jest dobrowolne, ale niezbędne dla
wzięcia udziału w rekrutacji. Dane podane w tych dokumentach przetwarzane są w oparciu o przepisy
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w procesach rekrutacyjnych znajduje się w pkt
8 Polityki „Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji”.
d. Pliki Cookies
W ramach Strony Internetowej przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies w celu personalizacji
Strony Internetowej oraz dostosowania treści reklamowych do Użytkowników w oparciu o nasz
uzasadniony interes jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Więcej o celach przetwarzania
danych zawartych w tych plikach oraz zasadach wykorzystania plików Cookies znajduje się w punkcie
9 niniejszej Polityki „Informacja o plikach Cookies”.
e. Google Analytics
Administrator korzysta z usługi Google Analytics, która umożliwia pozyskanie statystycznych
informacji o ruchu Użytkowników na Stronie Internetowej (m.in. informacje o sposobie dotarcia na
Stronę Internetową, urządzeniach, z których korzystają Użytkownicy, długości pobytu na Stronie
Internetowej, popularności poszczególnych podstron Serwisu). Podstawą prawną przetwarzania tych
danych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Domyślnie informacje zbierane są w sposób anonimowy. Szczegółowe zasady ochrony prywatności w
ramach Google Analytics oraz informacje o sposobach rezygnacji z funkcji Google Analytics znajdują
się na stronach: Warunki korzystania z usługi Google Analytics oraz Blokowanie Google Analytics.
3. Zasady odpowiedzialności
Administrator nie odpowiada za informacje na innych stronach internetowych, do których linki zostały
zamieszczone w Serwisie. W przypadku korzystania z tych stron należy zapoznać się z
obowiązującymi politykami oraz regulaminami.
4. Jak zabezpieczamy dane osobowe pozyskane w ramach Strony Internetowej?
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Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO
oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednie do stopnia ryzyka oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym,
utratą czy uszkodzeniem.
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni
pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą
Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
5. Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe przetwarzamy?
Osobom, których dane osobowe przetwarzamy za pośrednictwem Strony Internetowej przysługują
następujące prawa:


prawo do żądania dostępu do danych osobowych,



prawo do sprostowania danych osobowych,



prawo do usunięcia danych,



prawo do ograniczenia przetwarzania,



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,



prawo do przenoszenia danych,



prawo do wycofania każdej wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,



prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach związanych ze zmianami w zakresie danych osobowych Użytkownika lub
realizacji przysługujących mu praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych
Użytkownik może kontaktować się pod adresem: rodo@bama.com.
6. Odbiorcy danych osobowych i ich udostępnianie
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości.
Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty:


podmioty zapewniające obsługę informatyczną Strony Internetowej Administratora,



podmioty świadczące usługi doradztwa personalnego/rekrutacji,



inne podmioty, którym Administrator może zlecić wykonywanie czynności w związku z
przetwarzaniem danych osobowych Kandydatów do Pracy.

Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
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7. Okres przechowywania danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu przetwarzania i wynosi
nie dłużej niż okres 3 miesięcy, chyba że Użytkownik wcześniej zażąda usunięcia swoich danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
– np. ze względów bezpieczeństwa, dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający
realizację tego interesu, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
8. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
W ramach niniejszej Polityki informujemy o sposobach ochrony danych osobowych kandydatów do
pracy (dalej jako: „Kandydaci do Pracy”) zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przekazanych
Administratorowi:
1) Administratorem danych osobowych Kandydatów do Pracy, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych, jest Bama Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Stanowicach, ul. Lotnicza 2, Stanowice, 55-200 Oława.
2) Dane osobowe zbierane są dla celów procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia na to zgody,
dane będą przetwarzane również dla celów przyszłych rekrutacji.
3) Dane osobowe Kandydatów do Pracy mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym
oraz powiązanym z Bama Europa sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, w szczególności
dostawcom rozwiązań technicznych i organizacyjnych (np. kurierom, dostawcom usług IT),
firmom rekrutacyjnym, kancelariom prawnym obsługującym Administratora.
4) Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
5) Dane w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania
(adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie
wyrażoną zgodę Kandydatów do Pracy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane osobowe będą mogły
być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną
roszczeń jako uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6) Podanie danych osobowych niezbędnych do celów rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne w
celu złożenia aplikacji i rozpatrzenia jej. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwi nam rozpatrzenie kandydatury Kandydata do Pracy lub
uwzględnienie aplikacji Kandydata do Pracy w przyszłych rekrutacjach.
7) W zakresie przewidzianym przepisami prawa Kandydatom do Pracy przysługują: prawo do
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie przewidzianym prawem
Kandydatom do Pracy przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
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Kandydatom do Pracy przysługuje również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy
czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem Więcej o prawach przysługujących Kandydatom do
Pracy w zakresie przetwarzania ich danych osobowych znajduje się w pkt 5 Polityki „Jakie
prawa przysługują osobom, których dane osobowe przetwarzamy?”.
8) Kandydaci do Pracy mogą skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy ich dane będą przetwarzane w sposób
niezgodny z prawem.
9) Dane osobowe Kandydatów do Pracy będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas
trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody dane osobowe Kandydatów do Pracy
będą przetwarzane w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż przez
okres 6 miesięcy, chyba że Kandydat do Pracy wcześniej zażąda usunięcia swoich danych.
Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z
przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyższej.
9. Informacja o plikach Cookies
Cookies (pol. „Ciasteczka”) oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika Strony Internetowej, za
pośrednictwem których Użytkownicy korzystają z Serwisu. Cookies zwykle zawierają adres strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer. Administrator zamieszcza pliki Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz
uzyskuje dostęp do danych z tych plików.
Rozróżnia się:
a) Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony
Internetowej Administratora.
b) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem Strony Internetowej.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:
a) „stałe” (persistent Cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
b) „sesyjne” (session Cookies) - są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub
zamknięcia przeglądarki internetowej.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji Serwisu; w
szczególności pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu i
odpowiednie dopasowanie ustawień Strony Internetowej do jego indywidualnych potrzeb;
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b) tworzenia statystyk, które pomagają sprawdzić sposób korzystania przez Użytkowników z
Serwisu;
c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. pliki Cookies wykorzystywane do uwierzytelniania usług w ramach Serwisu;
b) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. w celu wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
dostosowanych do ich zainteresowań.
Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą jednak w każdym czasie zmienić
ustawienia dotyczące plików Cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików
Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo wyświetlać komunikaty o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji, jak deaktywować pliki Cookies, znajduje
się na stronach pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox lub Internet
Explorer.
Administrator Serwisu informuje, że zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików Cookies może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, np. Google
Analytics.
10. Prawa własności intelektualnej
Wszelkie treści zawarte w Serwisie, w tym zdjęcia, teksty oraz grafiki i rysunki, są chronione prawami
autorskimi należącymi do Administratora i nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane,
kopiowane, publikowane lub w inny sposób przetwarzane bez jego uprzedniej pisemnej zgody. W
przypadku naruszenia praw własności intelektualnej Administrator jest uprawniony do skorzystania ze
środków ochrony prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego i ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
11. Akceptacja warunków Polityki
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Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację warunków i zasad przetwarzania danych
osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z niniejszą Polityką.
12. Zmiany Polityki
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, aktualna treść Polityki zostanie udostępniona w
Serwisie. W celu uzyskania bieżących informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane
osobowe, zachęcamy do zapoznania się z Polityką zamieszczoną na Stronie Internetowej.
13. Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących treści lub funkcjonowania Strony Internetowej,
prosimy o kontakt:
Bama Europa Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 2, Stanowice
55-200 Oława
Telefon: (0048) 71 738 50 00
Email: info@bama-europa.pl
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