POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

PRIVACY AND COOKIES POLICY

I. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

I. HOW WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?

INFORMACJA

DLA KLIENTÓW, DOSTAWCÓW,

PERSONELU KLIENTÓW, PERSONELU DOSTAWCÓW

INFORMATION

FOR

CLIENTS,

SUPPLIERS,

CLIENTS’ PERSONNEL, SUPPLIERS’ PERSONNEL

Naszym priorytetem jest zapewnienie odpowiednich standardów

Our top priority is to ensure the appropriate standards for handling

postępowania z danymi osobowymi. Ochrona dóbr osobistych i

personal data. For us, protecting the personal rights and privacy of

prywatności każdej osoby jest fundamentem zaufania w naszych

each and every individual is the foundation of trust in our business

relacjach biznesowych.

relationships.

Administratorem twoich danych osobowych jest Brillance Sp. z o.o. z

The Controller of your personal data is Brillance Sp. z o.o. with its

siedzibą w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków,

principal office at Kraków, ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212

Polska (zwana dalej „Brillance” lub „Administratorem”).

Kraków, Poland (hereinafter called “Brillance” or the “Controller”).
If you would like to get information about your personal data,
please contact with a Data Protection Officer established by the

Jeżeli chcesz uzyskać informację dotyczącą twoich danych osobowych,

Controller.

The

skontaktuj się proszę z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym

privacy@brillance.pl

Data

Protection

Officer

contact:

przez Administratora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
privacy@brillance.pl
W JAKI SPOSÓB UŻYWAMY TWOICH DANYCH?

HOW ARE YOUR DATA USED?

Twoje dane osobowe używane są przez Brillance w celu wykonania

Your personal data are used by Brillance for an execution of the

umów zawartych między Brillance a Klientami i Dostawcami, w

contracts concluded between Brillance and its Clients and

szczególności w celu prowadzenia korespondencji e-mail.

Suppliers, especially to carry on an e-mail correspondence.

Pamiętaj, że przetwarzanie danych osobowych opiera się na

Please note that the processing of personal data is based on the

uzasadnionym interesie firmy Brillance. Interes ten polega na

legitimate interest of Brillance, which relies on a necessity to

potrzebie wykonywania praw i obowiązków wynikających z umów

execute rights and obligations under contracts concluded between

zawartych między Brillance a jej Klientami i Dostawcami, w

Brillance and its Clients and Suppliers, especially the necessity to

szczególności na potrzebie odpowiadania na korespondencję e-mail.

answer an e-mail correspondence.

Nie jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych

You are not obliged to provide us your personal data. However, if

osobowych. Jednakże, jeśli nie podasz nam danych, wykonanie

you do not provide the data to us, an execution of the contracts

kontraktów zawieranych między Brillance a jej Klientami i

concluded between Brillance and its Clients and Suppliers will be

Dostawcami będzie całkowicie lub częściowo niemożliwe.

completely or partially impossible.

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego

Your personal data are not object of automated decision-making,

podejmowania decyzji, w tym profilowania.

including profiling.

KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA?

Zbieramy tylko dane niezbędne dla wykonania wyżej opisanych celów.

The data collected are indispensable for this processing and are

Dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby w firmie Brillance.

intended for the authorised departments of Brillance.

JAK DŁUGO DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

HOW LONG PERSONAL DATA WILL BE STORED?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy roszczenia

Your personal data are stored until the time when claims arising

wynikające z umów zawartych między Brillance a jej Klientami i

from the contracts concluded between Brillance and its Clients

Dostawcami ulegną przedawnieniu.

and Suppliers are time-barred.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI?

WHAT ARE YOUR RIGHTS RELATED TO PERSONAL DATA?

Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii, prawo żądania

You have a right of access, obtain a copy, demand rectification the

sprostowania nieprawidłowych danych, prawo do ograniczenia

data related to you, a right of limitation, portability, erasure and a

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo

right to object for legitimate reasons.

usunięcia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w
stosunku do danych związanych z Tobą.
Wyżej wskazane prawa mogą być w uzasadnionych przypadkach

The above listed rights may be limited in justified circumstances,

ograniczone, w szczególności z uwagi na specyfikę działalności

especially due to the specific nature of the business activity run by

prowadzonej przez Brillance.

Brillance.

Z tych praw możesz skorzystać:

You can use these rights:



składając wniosek bezpośrednio w Biurze Brillance Sp. z o.o.



za pomocą przesyłki pocztowej (adres: ul. Królowej Jadwigi
167 B, 30-212 Kraków, Polska).



za pomocą wiadomości e-mail na adres: privacy@brillance.pl



submitting the application directly to the Brillance Sp. z o.o.
office,



by postal order (address: Królowej Jadwigi Street 167 B, 30212 Krakow, Poland),



by e-mail to: privacy@brillance.pl

Dodatkowo, masz prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu

Furthermore, you have the right to lodge a complaint to the

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce tj.

competent supervisory authority dealing with the protection of

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe

personal data. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych is the

organu to: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22

supervisory authority in Poland. Contact details: ul. Stawki 2, 00-

531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ONLINE

ONLINE PRIVACY POLICY

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Informacji zebranych

This online Privacy Policy applies only to Information collected for

w celu wykonania umów zawartych między firmą Brillance a jej

an execution of the contracts concluded between Brillance and its

Klientami

Clients and Suppliers, especially to carry on e-mail correspondence.

i

Dostawcami,

korespondencji e-mail.

w

szczególności

do

prowadzenia

II.
W

JAK UŻYWAMY CIASTECZEK?
celu

poprawienia

komfortu

korzystania

II.
z

naszej

strony

www.brillance.pl oraz dopasowania jej do potrzeb użytkowników

HOW WE USE COOKIES FILES?

In order to improve the comfort of using our website www.brillance.pl
and adjust it to the needs of users, our website uses cookies.

informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookies.
CZYM SĄ PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)?

WHAT ARE COOKIES?

Pliki cookies są informacją w formacie tekstowym przechowywaną przez

Cookies are information in a text format stored by the browser of the

przeglądarkę osoby odwiedzającej naszą stronę. Informacja zapisana w

individual visiting our website. The information stored in cookies can

ciasteczkach może zostać wykorzystana do prowadzenia sond, liczników

be used for example to statistical purposes.

odwiedzin, itp.
JAK WYŁĄCZYĆ LUB USUNĄĆ COOKIES?

HOW TO TURN OFF AND REMOVE COOKIES?

Znaczna większość przeglądarek internetowych po instalacji domyślnie

The vast majority of web browsers after installation defaults to accept

ma ustawione przyjmowanie plików cookies. W zależności od

cookies. Depending on the browser, you can disable the option of

przeglądarki możesz wyłączyć opcję przyjmowania cookies lub usunąć

accepting cookies or delete cookies from the browser using the tools

cookies z przeglądarki wykorzystując narzędzia przeglądarki. Szczegółowe

of your browser. Detailed information can be found in the "HELP" tab

informacje znajdziesz w zakładce „POMOC” narzędzi przeglądarki.

of the browser tools.

