Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla nowych klientów Routex
Administratorem Pani/a danych osobowych jest BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu,
Niemcy, która prowadzi działalność na terytorium Polski poprzez BP EUROPA SE Oddział
w Polsce, z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 (dalej BP). Pani/a dane osobowe
będę przetwarzane przez BP na podstawie zgody udzielonej poprzez zaakceptowanie
Warunków korzystania oraz przekazanie danych w formularzu zgłoszeniowym w celu
przesłania zamówionej oferty kart paliwowych BP drogą mailową.
Jeżeli wyraziła Pan/i odrębne zgody przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych oraz na przesyłanie komunikacji handlowej Pani/a dane będą również
przetwarzane w prztyszłości w celu marketingu produktów BP, w szczególności
poprzez przesyłanie newslettera BP dotyczącego kart paliwowych.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, świadczącym usługi na rzecz BP oraz
podmiotom z grupy BP w związku z realizacją celów określonych powyżej. Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z państw poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (Państwa trzecie). Jeżeli dane są udostępniane w ramach Grupy BP,
odbywa się to na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizu zgodności, który
obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że
Pani/Pana dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych. Dane mogą
być również udostępniane innym podmiotom (spoza Grupy BP) na podstawie
Standardowych Klauzul Umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję
Europejską. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Administrator
będzie zobowiązany do udostępnienia Pani/a danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz
sprostowania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe,
- w określonych okolicznościach żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych,
- żądania przeniesienia danych do innego Administratora danych,
- cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Powyższe uprawnienia można zrealizować pisząc na adres: dane@bp.com.
Ponadto ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
Informację jak wnieść skargę możan znaleźć na stronie: https://uodo.gov.pl/.

