Strona internetowa budgem.pl używa pliki „ Cookies” (tzw. ciasteczka). Pliki Cookies (ciasteczka) są
to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po
stronie użytkownika odwiedzającego stronę. Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


w przeglądarce Chrome



w przeglądarce Firefox



w przęglądarce Internet Explorer



w przeglądarce Opera



w przeglądarce Safari

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż administratorem danych osobowych Budgem G. Maternia Sp. J., ul. Hanasiewicza 19,
35-103 Rzeszów, NIP: 8133718249.
Dane osobowe, które przetwarzamy to
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Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Budgem G.
Maternia Sp. J., w szczególności pracownicy Działu Marketingu, Zaopatrzenia, Jakości, Technologii i
Prawnego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
realizacji umowy. Macie Państwo prawo do żądania od Budgem G. Maternia Sp. J. dostępu do
danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania,
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
Państwa dane są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 litera b z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Budgem G. Maternia Sp. J.
Państwa dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak
wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
P ń
wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
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