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25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych”).  

O jakich danych mówimy?  

Chodzi o dane osobowe przekazane nam za pomocą formularza, e-maila  w tym dane 
zapisywane w plikach cookies.  

Kto będzie administratorem Twoich danych?  

Administratorem danych jest BJ Group Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Warszawie 
02-662, ul. Świeradowska 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 
0000642981, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512421229, 
REGON: 365675531.  

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?  

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi do 
realizowania przepisów prawa; wykonywania umów; świadczenia usług drogą elektroniczną; 
realizacji zamówień; dopasowania treści stron i tematyki materiałów do zainteresowań; 
dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.  

Komu możemy przekazać dane?  

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą być powierzane do 
przetwarzania: podmiotom dla których świadczymy usługi; podmiotom, które umożliwiają 
świadczenie usług i realizację umów, takimi jak: firma świadcząca usługi hosjngowe, firma 
świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi markejngu 
cyfrowego; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego 
prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną.  

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich danych 
osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania 
usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich 
danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze 
względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na 
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Twoich danych  
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osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych.  

Aby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Ci praw oraz jak możesz je 
wyegzekwować, zapoznaj się z dokumentem Polityka prywatności  

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?  

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z 
obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu realizacji przepisów prawa jest 
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z 
prawem.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu wykonywania umów, 
świadczenia usług drogą elektroniczną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania 
koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest 
to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 
dotyczą.  

Z kolei podstawą prawną dopasowania treści stron i tematyki materiałów do Twoich 
zainteresowań, dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi, jak 
również markejng własny BJ Group Sp. z o.o. Sp. K. jest tzw. uzasadniony interes 
administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach markejngowych, w tym profilowanie 
oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, 
którą wyrażasz zaznaczając przycisk zgody, znajdujący się pod formularzem aplikacyjnym.  

Chcesz całkowicie usunąć swoje dane z naszej bazy?  

Nic prostszego. W firmie BJ Group Sp. z o.o. Sp. K. nie przechowujemy danych wbrew 
Twojej woli. Skontaktuj się z nami pod adresem: dpo@brainjuice.pl lub drogą pocztową na 

adres: BJ Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa.  
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