POLITYKA PRYWATNOŚCI
I.

DEFINICJE
1. Dane Osobowe
oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez Ciebie, a zbierane za
pośrednictwem Serwisu przez firmę Big Names sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul.
Chmielna 2/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000751251, REGON 381452770, NIP: 5252765176. Spółka jest
administratorem Serwisu.
2. Serwis
Serwis oznacza serwisy internetowy w domenie www.bignames.pl
3. Ustawa
Ustawa oznacza polską ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, ze zm.);
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ODESŁANIA POZA SERWIS
Serwis zawierać może odesłania (linki) do witryn zewnętrznych, tj. witryn, których
Administrator nie jest właścicielem lub administratorem. Skorzystanie z odnośnika do tych
witryny oznacza, że dobrowolnie godzisz się na ich odwiedzenie i jednocześnie zobowiązany
jesteś on do samodzielnego zapoznania się z ich polityką prywatności.
BigNames sp. z o.o. nie podnosi odpowiedzialności w zakresie korzystania przez Ciebie z tych
witryn, w tym zaś w szczególności za ich treść, pliki „cookies”, treść polityki prywatności, ich
zgodność z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym oraz standardy i procedury w zakresie
ochrony prywatności, w tym zaś Danych Osobowych.
ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dla korzystania z Serwisu nie jest konieczne podawanie Danych Osobowych, przy czym podczas
korzystania z Serwisu mogą być gromadzone w sposób automatyczny dane lub informacje, w
szczególności zaś adresy IP, pliki cookies, tagi internetowe i dane o nawigacji.
Korzystanie z formularza kontaktowego zawartości Serwisu może wiązać się z koniecznością
podania przez Ciebie Danych Osobowych, przy czym podanie Danych Osobowych zawsze jest
dobrowolne. Niepodanie Danych Osobowych wiązać się może z ograniczeniem w dostępności
do zawartości Serwisu lub ograniczeniem dostępności do niektórych jego funkcji.
Podejmujemy działania przewidziane przepisami Ustawy w przedmiocie ochrony podanych
przez Ciebie informacji, w tym w szczególności Danych Osobowych.
ZAKRES PRZEKAZYWANIA ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Osobowe, które zbieramy w ramach formularza kontaktowego wykorzystywane będą
wyłącznie dla celów komunikacji z Tobą. Wiadomości od Ciebie archiwizujemy na bieżąco lub
usuwamy po zamknięciu konkretnego wątku rozmowy.
W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych oraz
danych, które mogą stanowić Dane Osobowe.
Możesz w dowolnej chwili zażądać wglądu, poprawiania lub usunięcia w całości bądź w części
swoich Danych Osobowych oraz danych, które mogą stanowić Dane Osobowe. Żądanie
usunięcia w całości bądź w części tych danych wiązać się może z brakiem możliwości korzystania
z wybranych funkcjonalności Serwisu.
Możemy odmówić usunięcia Danych Osobowych oraz danych, które mogą stanowić Dane
Osobowe w przypadku naruszenia przez przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a

zachowanie Danych Osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem
odpowiedzialności.
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BEZPIECZEŃSTWO DANYNCH OSOBOWYCH
Zobowiązujemy się do szczególnej dbałości o właściwy stopień zabezpieczeń oraz do
zachowania poufności
zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu informacji, w tym zaś Danych Osobowych.
Jako administrator serwisu, wypełniamy wszelkie obowiązki spoczywające na nas, jako na
administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa, w tym z Ustawy.
INFORMACJE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE; POLITYKA „COOKIES”
Poza dobrowolnie udostępnianymi przez Ciebie danymi za pośrednictwem Serwisu zbieramy
informacje o odwiedzających ją użytkownikach, wykorzystując pliki „cookies”, tj. pliki
zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika,
tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem.
Serwis wykorzystuje „cookies” w celu stałego udoskonalania funkcjonowania serwisu.
Serwis korzysta z pomocy Google (Google Analitics) (www.google.com/analytics),
Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili informacje na temat twojej aktywności w naszym serwisie za
pomocą plików „cookies”, problemu możesz wyłączyć je w przeglądarce! Pamiętaj, że każda
przeglądarka internetowa zawiera opcję wyłączenia plików „cookies” dla konkretnej witryny lub
dla wszystkich witryn internetowych.
Celem uzyskania informacji o sposobie wyłączenia plików „cookies” należy zwrócić się o
przedmiotową informację do producenta stosowanej przeglądarki.
Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji Twojej tożsamości, nie powodują zmiany konfiguracji
urządzeń oraz nie mają żadnego wpływu na działanie tych urządzeń.
Pozostawanie w Serwisie bez dokonania wyłączenia plików „cookies” wiąże się z wyrażeniem
zgody na pobieranie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o „cookies” uzyskać można w
sekcji Pomoc stosowanej przeglądarki internetowej.

VII. KONTAKT
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące polityki, skontaktuj się z nami
office@bignames.pl
Adres korespondencyjny
Big Names sp. z o.o.
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa

Warszawa, dnia 20.01.2020

