1. Podstawowe informacje
Nasza strona internetowa „kariera-pilkarska.pl” w żaden sposób nie
udostępnia ani nie odsprzedaje Twoich danych osobowych i adresowych.
W celu świadomego korzystania z naszej strony internetowej zapraszamy do
zapoznania się z aktualną polityką prywatności, dostępną pod adresem www.karierapilkarska.pl/polityka-prywatności.pdf
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

2. Dane osobowe
Podczas użytkowania naszego serwisu „kariera-pilkarska.pl” możesz zostać
poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie
formularza kontaktowego. W każdej chwili masz prawo do skorygowania swoich
danych jak i możliwość cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W wyżej wymienionych
przypadkach, proszę o przesłanie niniejszych informacji na adres email
biuro@kariera-pilkarska.pl

3. Administracja Danych Osobowych
Firmą administrującą Twoje dane osobowe jest „BP SPORT MANAGEMENT”, z
siedzibą przy ul. Widok 110 , Tarnów
Celem przetwarzania danych osobowych jest np.:
✓ udzielanie odpowiedzi na zapytanie wysłane w formularzu kontaktowym,
✓ przesyłanie informacji o nowych usługach i promocjach,
✓ pozostanie w kontakcie z osobami, które za pośrednictwem naszej strony
nawiązały kontakt z Administratorem.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora innym odbiorcom
zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i państw spoza Unii. Wszelkie udostępnione
przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres
prowadzenia działalności Administratora.
W każdej chwili masz prawo do:
✓ dostępu do swoich danych osobowych,
✓ ich sprostowania,
✓ usunięcia,
✓ ograniczenia przetwarzania,
✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
✓ wniesienia skargi do organu nadzorczego (wszelkie informacje w tym zakresie
uzyskasz pod adresem biuro@kariera-pilkarska.pl).
Podanie danych osobowych w postaci adresu email jest dobrowolne, lecz w
przypadku skorzystania z formularza kontaktowego jest niezbędne w celu:
✓ nawiązania z Tobą kontaktu,
✓ otrzymywania informacji o nowych usługach i promocjach.
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z RODO, a pozyskiwane są przy wypełnieniu
formularza kontaktowego na stornie kariera-pilkarska.pl

4. Pliki Cookie
„Odlotowe-strony.pl” wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie
informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np.
komputerze, tablecie czy też smartfonie). Administrator przechowuje pliki cookies na
urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w
nich zawartych w celach statystycznych oraz
w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.
Ponadto nasza strona internetowa korzysta z narzędzia „google analytics” służącego
do analizy statystyk serwisów www, udostępnianego przez firmę Google.

Ostatnia aktualizacja:
25.05.2018 r.

