
Pracownia projektowa BAZA GROUP 
Polityka prywatności 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników 
strony internetowej działającej pod adresem www.bazagroup.pl oraz powiązanych z nią profili 
w mediach społecznościowych, wymienionych poniżej: 

• https://www.facebook.com/bazagroup 

• https://www.instagram.com/bazagroup_wnetrza/ 

• https://www.instagram.com/bazagroup_wizualizacje/ 

• https://www.youtube.com/channel/UCfFCAUe7BJ9ChDsgexcwcjw 

• https://www.linkedin.com/company/bazagroup/ 

•  

2. Polityka stanowi informację odnośnie kategorii gromadzonych danych osobowych, celów oraz 
sposobów przetwarzania danych osobowych, ich dalszego przekazywania, a także uprawnień i 
możliwości Użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych. 

 

§ 2 
Administrator Danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.bazagroup.pl, a 
także Użytkowników powiązanych profili w mediach społecznościowych jest Joanna Machera, 
prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą BAZA GROUP JOANNA 
MACHERA z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, NIP 6443551771, 
REGON 384776326, adres korespondencyjny: ul. Tworzeń 36, 41-303 Dąbrowa Górnicza. 

 

§ 3 
Definicje 

1. Polityka– niniejsza Polityka prywatności, sporządzona w celu zapewnienia przetwarzania danych 
osobowych użytkowników w sposób zgodny z Rozporządzenia 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 (tzw. RODO), a także z przepisami krajowymi, które uzupełniają 
to rozporządzenie. 

2. Użytkownik– każda osoba, która korzysta ze strony internetowej www.bazagroup.pl, a także 
osoba, która korzysta z profili Administratora w mediach społecznościowych; 

3. Dane osobowe- informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej na podstawie jednego lub kilku czynników np. na podstawie identyfikatora takiego jak 
imię i nazwisko, adres mailowy czy identyfikator internetowy. 

 

https://www.facebook.com/bazagroup
https://www.instagram.com/bazagroup_wnetrza/
https://www.instagram.com/bazagroup_wizualizacje/
https://www.youtube.com/channel/UCfFCAUe7BJ9ChDsgexcwcjw
https://www.linkedin.com/company/bazagroup/


 

§4 
Kategorie oraz cele przetwarzania Danych osobowych 

1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych Użytkowników: 
Imię i nazwisko, adres e-mail. 

2. Dodatkowo, w ramach działalności w mediach społecznościowych, Administrator może 
przetwarzać Dane widoczne na profilach Użytkowników, tj. w szczególności wizerunek (zdjęcia 
profilowe i inne), datę urodzin, miejscowość zamieszkania, płeć, historię zatrudnienia i 
wykształcenia. 

3. Dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników strony www.bazagroup.pl mogą być 
wykorzystywane w celach kontaktowych, w tym w celach przygotowania i przedstawienia oferty 
wykonania projektu według wskazówek Użytkownika, w celach przeprowadzenia działań 
promocyjnych i marketingowych Administratora. 

4. Dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników mediów społecznościowych, przekazywane 
są przez wszelką działalność Użytkowników w tych mediach na stronach Administratora, w 
szczególności poprzez polubienie, komentowanie, dodawanie zdjęć lub filmów, udostępnianie, 
wysyłanie wiadomości prywatnych i innych. 

5. Dane osobowe, przekazywane za pośrednictwem portali społecznościowych będą przetwarzane 
wyłącznie w celach kontaktowych, w przypadku udzielenia odpowiedzi na zapytania 
Użytkowników i nie będą przez nas archiwizowane poza tymi serwisami. Dane te mogą być 
również przetwarzane w celu zorganizowania konkursu w ramach profilu Administratora, 
zasady przetwarzania danych osobowych będą wtedy jednak ustalone przez odrębny 
Regulamin. 

6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników portali społecznościowych odbywa się w 
sposób zgodny z poszczególnymi Politykami prywatności tych serwisów. 

§5 
Przekazywanie Danych osobowych 

1. Administrator ma prawo przekazywania Danych osobowych Użytkowników podmiotom 
trzecim: 

1. podmiotom zewnętrznym, uczestniczącym w obsłudze rachunkowej firmy (w zakresie 
danych osobowych widocznych na fakturach); 

2. podmiotom zewnętrznym, tj. wykonawcom- firmom remontowo-budowlanym- 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania wyceny planowanej inwestycji 
Użytkownika; 

3. sklepom, w których dokonywane są zakupy na rzecz Użytkownika- wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do wystawienia faktury na rzecz Użytkownika; 

4. wybranym firmom kurierskim lub przewozowym, jak również firmom pośredniczącym 
w zamawianiu dostaw (wyłącznie w przypadku wysyłki zamówionych towarów lub 
przesłania nagród); 

5. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa (w tym odpowiednim 
organom państwowym). 

2. Administrator nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego. 

 

 



 

§ 6 
Uprawnienia Użytkowników w kwestii Danych osobowych 

1. Użytkownicy, których Dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności strony 
www.bazagroup.pl, mają następujące uprawnienia: 

1. prawo dostępu do swoich danych; 
2. sprostowania swoich danych; 
3. ograniczenia ich przetwarzania; 
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5. prawo do żądania usunięcia danych; 
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
2. Prawo do żądania usunięcia danych może zostać opóźnione w czasie ze względu na konieczność 

przetwarzania w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zawartą 
pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umową – z uwagi na uzasadniony interes 
Administratora. 

3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić poprzez kontakt z 
Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail bazagroup@outlook.com lub poprzez 
skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres korespondencyjny Administratora: ul.Tworzeń 
36, 41-303 Dąbrowa Górnicza. 

4. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do realizacji 
celów przetwarzania, określonych w §4. 

§7 
Bezpieczeństwo Danych osobowych 

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych poprzez 
zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych. 

2. W szczególności Administrator zapewnia, że przekazywanie informacji na stronie 
www.bazagroup.pl pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie miało charakter poufny 
dzięki zaszyfrowaniu połączeń poprzez użycie Certyfikatu SSL (Secure Socket Layer). 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. 
2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania niniejszej Polityki. Wszelkie 

zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Administratora. 


