
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 
„RODO”), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Partners Club Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej na ul. Komorowickiej 39, 
43-300 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numer KRS: 0000652617, 
posiadająca NIP: 9372688405 i REGON 366072800, o kapitale zakładowym w wysokości 
200.000,00 zł,  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na zgłoszenie 
(umożliwienia kontaktu z Panią/Panem, przygotowania oferty), na podstawie art. 6 ust 1 
pkt b powołanego rozporządzenia, 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą mogą być następujące Spółki:  

− Księgowość BPC Sp. z o.o. (NIP: 5472153541, REGON: 361146511, Nr KRS: 0000551340),  
− Księgowość Start BPC Sp. z o.o. (NIP: 9372682897, REGON: 364754866, Nr KRS: 

0000624271),  
− Księgowość BPC Plus Sp. z o.o. (NIP: 9372732052, REGON: 387716431, Nr KRS: 

0000874163),  
− Windykacja BPC Sp. z o.o. (NIP: 9372687854, REGON: 365953941, Nr KRS: 0000649625.),  
− Ochrona Danych BPC Sp. z o.o. (NIP: 9372710441, REGON: 3609948109, Nr KRS 

0000727103),  
− Finanse BPC S.A. (NIP: 9372713936, REGON: 380584765, Nr KRS: 0000737920),  
− Inwestycje BPC S.A. (NIP: 9372713942, REGON: 380584848, Nr KRS: 0000737878),  
− Nieruchomości BPC Sp. z o.o. (NIP: 9372731124, REGON: 387323080, Nr KRS: 

0000865511),  
− Holding House Sp. z o.o. (NIP: 9372731101, REGON: 387320064, Nr KRS: 0000864241 

jak również analitycy, specjaliści i doradcy współpracujący na podstawie umowy 
o  pracę lub umowy cywilnoprawnej z Administratorem lub Spółkami. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia 
odpowiedzi na zgłoszenie (umożliwienia kontaktu z Panią/Panem, przygotowania oferty), 
jednakże nie dłużej niż do 2 lat od dnia zgłoszenie. 

5. Posiada Pani/Pan prawo: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, 
b. sprostowania swoich danych osobowych, 
c. usunięcia swoich danych osobowych, 



 

 

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenie o 

cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub 
elektronicznej na adres mailowy sekretariat@bpc.pl, 

f. przenoszenia swoich danych osobowych, 
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn 

związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO, 
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do 
odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie,  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym 
w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego 
przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne 
skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.  
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