
 

Pawłowski BHP ppoż. 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 94/27 

41-209 Sosnowiec 
https://sosnowiec-bhp.pl 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PAWŁOWSKI BHP ppoż. 

1. Postanowienia ogólne 

 

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Pracowników, Użytkowników i Klientów oraz 

wypełniając wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, Pawłowski BHP ppoż. z siedzibą 

w Sosnowcu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94/27 w Sosnowcu 41-209 (woj. Śląskie) publikuje 

dokument, w jaki sposób gromadzi oraz przetwarza i zabezpiecza dane osobowe. 

Pragniemy poinformować, że Pawłowski BHP ppoż. dba o bezpieczeństwo osób odwiedzających naszą 

stronę firmową  oraz zapewniamy, że przykładamy bardzo dużą wagę do respektowania 

przysługujących praw do ochrony prywatności. 

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest: 

Pawłowski BHP ppoż. 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 94 
41-209 Sosnowiec 
 

3. Jak się z nami skontaktować? 

Skontaktować się z nami można poprzez podany w treści strony www adres e-mail oraz telefonicznie, 

osobiście. 

4. Jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe, które umożliwiają Twoja identyfikację, pozyskaliśmy za Twoją zgodą w przypadku 

kontaktu z nami lub w przypadku, kiedy Twoje dane osobowe zostały podane przez ich Administratora 

(Pracodawcy) na podstawie podpisanej umowy powierzenia danych osobowych. 

Dane osobowe mogą być również pozyskane z dostępnych źródeł www, w celu nawiązania kontaktu. 

W uzasadnionych przypadkach, możemy Ciebie również poprosić o niezbędne dane osobowe, niemniej 

jednak w każdym przypadku, przed ich pozyskaniem należy wyrazić zgodę osoby, której dane dotyczą, 

jeśli taka zgoda nie została wyrażona wcześniej. 

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych lub umowa o powierzeniu 

danych osobowych podpisana z Twoim Pracodawcą, w celu realizacji umowy o świadczenie usług BHP 

i usług przeciwpożarowych. Dane osobowe przekazywane są nam dobrowolnie. Podstawę prawną 

przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa pracy oraz rozporządzenie RODO, które 

reguluje warunki ich przetwarzania. 

6. Czy musisz podać nam dane osobowe? 

Nie ma obowiązku podawania danych osobowych, niemniej jednak ich brak może utrudnić wykonanie 

czynności związanych z ich przetwarzaniem lub je zupełnie uniemożliwić. 

7. Zakres zbieranych danych osobowych 

 

a) imię i nazwisko, 
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b) numer telefonu, adres poczty e-mail, 

c) data urodzenia, 

d) miejsce urodzenia, 

e) oraz pozostałe dane, zgodnie z wymogami prawnymi BHP. 

 

8. Sposób wykorzystania danych osobowych 

W przypadku nawiązania kontaktu z naszą firmą, Pawłowski BHP ppoż. informuje, że przekazane dane 

osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom, które mają siedzibę na terenie UE lub poza nią. 

W przypadkach uzasadnionych prawnie, Pawłowski BHP ppoż. informuje, że niezbędne dane zostaną 

przekazane odpowiednim organom państwowym. 

Dane osobowe zbierane są tylko w celu umożliwienia sprawnego kontaktu pomiędzy użytkownikiem 

strony firmowej (www) lub klientem oraz ich przetwarzanie związane jest z spełnieniem wymogów 

prawa pracy.  Pawłowski BHP ppoż. informuje, że nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym 

celu niż określony w niniejszym punkcie. 

Dane statystyczne zbierane podczas wizyty na naszej stronie wykorzystywane są jedynie do analizy 

statystycznej odnośnie zachowań użytkowników podczas przeglądania strony www. 

Pawłowski BHP ppoż. informuje, że może się kontaktować z użytkownikiem lub klientem za 

pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie, listem tradycyjnym oraz z wykorzystaniem komunikatora 

Skype. Ponadto pracownicy Pawłowski BHP ppoż. mogą kontaktować się w sposób bezpośredni, po 

przekazaniu informacji odnośnie lokalizacji siedziby firmy. 

9. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe 

Dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług bhp 

i usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawartej z administratorem (pracodawcy) danych 

osobowych (na podstawie umowy powierzenia danych osobowych). 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przechowywanie i 

przetwarzanie, wyrażone przed administratora danych osobowych oraz użytkowników strony 

internetowej. 

Pawłowski BHP ppoż. informuje, że pozostałe dane osobowe nie będą przechowywane przez okres 

dłuższy jak 30 dni, w przypadku danych pozyskanych za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu oraz 

komunikatora internetowego, jeśli ich przechowywanie nie jest związane z komunikowaniem się 

pomiędzy klientem (itp.), a Pawłowski BHP ppoż.. 

Dane osobowe pozyskane z dostępnych stron www, po ich wykorzystaniu (w przypadku, kiedy nie są 

one niezbędne do dalszego komunikowania się) usuwane są w terminie do 30 dni.  

Zmiana danych osobowych 

Informujemy, że zebrane dane osobowe mogą być zmieniane przez użytkownika strony internetowej 

oraz klienta w każdym czasie lub pracownika klienta1. W celu zmiany danych osobowych należy 

skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie, za wykorzystaniem 

                                                             
1 W takim przypadku o zmianach informujemy administratora danych osobowych (pracodawcę) 
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komunikatora internetowego lub osobiście. Dokonanie zmiany danych osobowych realizowane jest w 

czasie nie dłuższym jak 24 h od powzięcia informacji odnośnie konieczności dokonania tej zmiany. 

Klient oraz użytkownik ma prawo wglądu i sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. Wyrażenie sprzeciwu wymaga formy pisemnej. 

10. Usunięcie danych osobowych 

Informujemy, że dane osobowe mogą zostać usunięte w każdym momencie, na podstawie wyrażonego 

na piśmie oświadczenia woli. Uśnięcie danych osobowych dotyczy również kopii zapasowych danych 

osobowych. Czas realizacji usunięcia danych osobowych nie będzie przekraczać 24 h. 

W przypadkach prawnie uzasadnionych, informujemy, że usunięcie danych osobowych nie jest 

możliwe. 

11. Zabezpieczenie Twoich danych osobowych 

Pawłowski BHP ppoż. oświadcza, że dołoży starań, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo 

przechowywanych danych osobowych poprzez zastosowanie działań administracyjnych, technicznych 

i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, 

nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. 

W przypadku, kiedy stwierdzono, że dane osobowe nie zostały należycie zabezpieczone- zapraszamy 

do kontaktu z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych w treści strony lub osobiście w 

siedzibie naszej firmy, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Po otrzymaniu powyższej informacji 

Pawłowski BHP ppoż. informuje, że podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zabezpieczyć dane 

osobowe w sposób prawidłowy. 

12. Linki do stron zewnętrznych znajdujące się na stronie https://sosnowiec-bhp.pl 

W przypadku użycia łączy internetowych do stron zewnętrznych, w celu uzyskania informacji odnośnie 

sposobu zabezpieczania danych osobowych, należy skontaktować się z administratorami powyższych 

serwisów www.  

 

 

 


