Copyright
Copyright 2001 BSH, Monachium, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na stronach internetowych BSH, jest
chroniony prawem autorskim oraz innymi przepisami prawa. Treść tych stron nie może być kopiowana,
rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre ilustracje
na stronie są dodatkowo objęte prawem autorskim osób trzecich.

Znaki towarowe
Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych BSH są chronione
ustawowo. Dotyczy to w szczególności marek BSH, tabliczek znamionowych, logotypów firmowych i
symboli.

Zasady ochrony danych dla
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
1. Postanowienia ogólne
Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego dziękuje za odwiedzenie naszych stron internetowych oraz
zainteresowanie działaniem i produktami naszego przedsiębiorstwa.
2. Ochrona danych osobowych / Ochrona prywatności
Skuteczna ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego zawsze
przestrzegamy aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie prywatności. Poniżej
znajdziesz informacje o specyfice i sposobach postępowania z uzyskanymi danymi oraz szczegóły na
temat warunków ich udostępniania i przetwarzania.
3. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych
Korzystanie z naszych stron internetowych nie wiąże się z udostępnianiem żadnych Twoich danych
osobowych (np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia), chyba że zdecydujesz się podać je dobrowolnie
(np. poprzez rejestrację, badanie, zlecenie).
W celu rozpoznania miejsc już odwiedzonych oraz zdefiniowaniu obszaru Twoich zainteresowań podczas
odwiedzania naszych stron, przechowujemy dane n/t. chronologii połączeń, stosowanych przeglądarek,
odwiedzanych witryn, itp. W niektórych przypadkach możemy również przechowywać ”ciasteczka” lub
”aktywne składniki” (np. skrypty Java). Informacje te nie są przypisane konkretnej osobie i są
wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Jeśli nie chcesz otrzymywać ”ciasteczek”, możesz
zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że dokonanie zmian może skutkować
wyeliminowaniem niektórych innych funkcji.
4. Określenie celów
Podane przez Ciebie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do konkretnych celów i dotyczą
następujących kwestii:
• zapytań, które zostały do nas wysłane (dot. np. informacji o produktach, certyfikatów przedstawicieli itd.)

• zamówień realizowanych za pośrednictwem naszego portalu
• badań i ankiet (np. poziomu zadowolenia klienta)
• wniosków
5. Wykorzystanie i przekaz danych
W celu utrzymania kontaktu między klientem, a dostawcą, korzystamy z przechowywanych danych
osobowych poprzez ich przekazywanie:
• naszym filiom na całym świecie lub
• innym podmiotom działającym w naszym imieniu
Dane pomagają nam reagować na Twoje potrzeby tak szybko i efektywnie, jak to możliwe i są niezbędne
przy:
• doborze produktu lub pytaniach ofertowych
• wysyłce zamówionych przez Ciebie produktów
• informowaniu o specjalnych ofertach
• badaniach ankietowych
6. Prawo dostępu do treści danych
Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
7. Środki bezpieczeństwa
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego zachowuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne,
aby chronić dane osobowe przed:
• wszelkimi nieprawidłowościami lub nielegalnym usuwaniem,
• nieautoryzowanymi zmianami lub przeniesieniami,
• nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym
• zabraniem przez osobę nieuprawnioną
• przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
• ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
8. Linki do innych stron internetowych
Strona internetowa BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego może zawierać linki do innych stron, z
zastrzeżeniem nieponoszenia przez nas odpowiedzialności za zawartą w nich treść oraz stosowaną
politykę prywatności.
9. Kontakt
Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi, skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez email z jedną z osób wymienionych w liście kontaktów.

10. Proces rozwojowy zasad ochrony danych
Stały rozwój dziedziny ofert internetowych obejmuje również modernizację zasad ochrony danych.
Dlatego na naszej stronie będziemy regularnie informować o wszelkich zmianach. Prosimy o jej regularne
sprawdzanie, aby na bieżąco śledzić aktualizację zasad ochrony danych.

	
  

