KLAUZULA INFORMACYJNA BP (pełna):
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie
(31-154) przy ul. Pawiej 9, KRS: 0000345546 (dalej: BP). Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail:
dane@bp.com.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych BP, na podstawie wyrażonej zgody (a więc
art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
dalej: RODO – przy czym dla realizacji tego celu potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej z przepisów dot. eprywatności) – do czasu skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BP lub zgody
marketingowej wynikającej z przepisów o e-prywatności wyrażonej względem BP, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności naszych
działań (w zw. z brzmieniem art. 5 ust. 2 RODO), dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez BP (a więc
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z
przepisów prawa lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego,
które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
Dane w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz dane podmiotu, dla którego został(a) Pani/Pan
wskazany(a) jako osoba kontaktowa, zostały pozyskane od osoby, która wypełniła formularz akceptacyjny na stronie BP.
Podanie danych w ramach formularza akceptacyjnego jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia BP
przedstawienie oferty handlowej. Z wykorzystaniem Pani/Pana danych BP nie będzie prowadzić profilowania.
Dane mogą być udostępniane:
• podmiotom świadczącym usługi na rzecz BP w związku z realizacją celów określonych powyżej, w tym
podmiotom z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państwa trzecie). W takim przypadku
dane udostępniane będą na podstawie umów zawartych w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne, których
treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską;
• podmiotom z grupy BP, w tym także podmiotom z państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw.
państwa trzecie). Jeżeli dane są udostępniane w ramach Grupy BP, odbywa się to na podstawie kompleksowego
i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
zapewnienia, że Pani/Pana dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że BP będzie zobowiązane do udostępnienia Pani/Panu danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w
przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego również prawo do żądania ich usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie od BP komunikacji o charakterze
marketingowym może zostać cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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