POLITYKA PRYWATNOŚCI

Biuro Konsultingowo - Usługowe BHP Piotr Troka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania
prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.bhptroka.pl. Gromadzone,
w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Biura Konsultingowo - Usługowego BHP Piotr
Troka. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej
strony.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:




poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

Administrator danych osobowych
Zgodnie z treścią Rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie 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”) Biuro Konsultingowo - Usługowe
BHP Piotr Troka z siedzibą przy ul. Stoczniowców 7B, 84-230 Rumia, informuje, że jest
Administratorem Danych Osobowych podanych przez Państwa, w dedykowanym formularzu.
Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie oznacza przekazanie
danych osobowych znajdujących się w formularzu.
Biuro Konsultingowo - Usługowe BHP Piotr Troka zbiera wyłącznie dane, które posłużą
do świadczenia wybranej przez Państwa usługi. Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania
formularza online chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia,
zgodnie treścią ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania http kierowane do
naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz
informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW:





publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio
komputer użytkownika)
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
czas nadejścia zapytania,
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pierwszy wiersz żądania http,
kod odpowiedzi http,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy
przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Biura Konsultingowo Usługowego BHP Piotr Troka. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie
analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie
przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura Konsultingowo - Usługowego BHP
Piotr Troka. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc
w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech
identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Ujawnianie/przekazywanie danych osobowych
Zebrane przez Biuro Konsultingowo - Usługowe BHP Piotr Troka dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom współpracującym z Biurem Konsultingowo - Usługowym BHP Piotr Troka
w celach związanych z Państwa obsługą. Rejestr podmiotów współpracujących znajduje się w
siedzibie Firmy. Indywidualne/dedykowane realizacji usług niektórych klientów.
Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba
że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa
gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.
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