
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.BONTOWAROWY.PL 

1. Informacje ogólne. 

1. Operatorem Serwisu www.bontowarowy.pl jest BONCARD POLSKA Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 

7, 61-361 Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000322897, o kapitale 

zakładowym 925.000,00 zł. opłaconym w całości, NIP 777-30-91- 557, zwany dalej Operatorem. 

2. W zakładce Zamów teraz Użytkownik znaleźć może kontakt do firmy BonCard, która obsługuje również formularze 

umieszczone na stronie. 

2. Informacja o plikach cookies. 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane 

są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich 

dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

b. właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników, 

c. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika. 

3. Ochrona danych osobowych. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: 

Rozporządzenie) BonCard Sp. z o.o. informuje, iż: 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Starołęcka 7, 

61-361 Poznań. 
2. Podanie danych jest dobrowolne.  
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, przetwarzane w 

celu obsługi Użytkownika. 
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma BonCard Polska Sp. z o.o. 
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 

7. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 
8. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie 

zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

4. Zarządzanie plikami cookies. 

1. Operator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia 

przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

2. Operator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, 

poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi 

dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki 

ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub 

za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików cookies  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 

plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania 

plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. 

http://www.bontowarowy.pl/
http://www.bontowarowy.pl/

