
Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej RODO), celem zapewnienia
właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje 
dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.
W świetle powyższego przekazuję kilka ważnych informacji.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest 
Agencja Wydawniczo - Reklamowa BiB Ireneusz Szyc, 10-699 Olsztyn, ul. Zakole 17, NIP 7390503421  (dalej firma BiB).
Źródło pochodzenia Pani/Pana danych przetwarzanych przez firmę BiB
Pani/Pana dane firma BiB otrzymała od Pani/Pana bezpośrednio, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez prowadzone 
przez nas strony internetowe podczas dotychczasowej współpracy handlowej, marketingowej lub w związku z podpisaniem umowy, 
w tym w związku z dokonanymi zamówieniami na produkty/usługi firmy BiB.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez firmę BiB
1. Pani/Pana dane firma BiB przetwarza na podstawie zgody lub na innej podstawie przewidzianej w przepisach prawa. 
Dotyczy to także przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, w celu przekazywania Państwu informacji o naszych 
produktach, usługach, ofertach i promocjach. 
2. Dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora firma BiB 
przetwarza  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a uzasadniony interes może obejmować w szczególności:
a. przekazywanie informacji o produktach, usługach, ofertach i promocjach firmy BiB;
b. zgłaszanie lub odpieranie roszczeń prawnych;
c. zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń;
d. zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
3.W przypadku złożenia zamówienia na produkty lub usługi firmy BiB, przetwarza ona dane, zgromadzone w związku z tym, w celu 
realizacji umów zawartych z Panią/Panem lub działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
4.Firma BiB przetwarza także Pani/Pana dane w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi obowiązkami prawnymi. Przetwarzanie 
to odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
5. Szczegółowe zasady polityki ochrony danych osobowych firmy BiB dostępne są w jej siedzibie w Olsztynie, przy ul. Zakole 17.
6. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie związanym z korzystaniem ze stron 
internetowych firmy BiB są dostępne na poszczególnych stronach.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych (wyłącznie w celach wskazanych powyżej) mogą być: osoby wspólpracujące z firma BiB na 
podstawie umów cywilnoprawnych wspierające działalność firmy BiB, dostawcy usług kurierskich, biuro rachunkowe, dostawca 
skrzynki elektronicznej, organy administracji publicznej, w zakresie w jakim administrator zobowiązany jest do udostępniania im 
danych.
Zakres uprawnień osób, których dane osobowe gromadzi i  przetwarza firma BiB
a) prawo dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO);  
b)prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO)  lub ograniczenia  (art. 18 RODO) przetwarzania  danych 
osobowych;
c)prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (art. 20 RODO);
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym 
prawem (art. 77 RODO);
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem 
przetwarzania opartym na art. 6. ust.1 lit. f  RODO, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 21 RODO).
Profilowanie
W związku z różnorodnością oferowanych przez firmę BiB usług może ona  dokonywać profilowania z wykorzystaniem podanych 
przez Panią?Pana danych osobowych. Profilowanie to będzie polegało na automatycznej analizie składanych przez Panią/Pana w 
czasie współpracy z firmą BiB zamówień w celu oceny, jakimi usługami może być Pani/Pan zainteresowana/y. Czynność 
profilowania nie będzie wywoływała dla Pani/Pana żadnych skutków prawnych ani innych oddziaływujących na Panią/Pana w 
istotny sposób.
Miejsce przetwarzania danych osobowych
Firma BiB nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do innych krajów. 
Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane przez firmę BiB?
1. Zasadniczo dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów firmy BiB (wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz tak długo, jak długo interes osoby, której dane dotyczą, 
wymagający zaprzestania dalszego przetwarzania danych, nie będzie miał charakteru nadrzędnego. 
2. Do przechowywania danych bez prawnie uzasadnionego interesu (wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) firma BiB może być 
zobowiązana prawnie na podstawie art. 6 ust.. 1 lit. c) RODO.
3. Z chwilą, gdy dane osobowe przestaną spełniać cel, w którym były przetwarzane, lub gdy ich dalsze przetwarzanie nie będzie już 
zgodne z prawem,  dane osobowe będą usuwane bez konieczności działania ze strony osoby, której dane dotyczą.
Jak skontaktować się z firmą BiB, żeby skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
W sprawach dotyczących danych osobowych można zwracać się:
1. listownie na adres: Agencja Wydawniczo-Reklamowa BiB Ireneusz Szyc, 10-699 Olsztyn, ul. Zakole 17
2. przez e-mail: biuro@bib.com.pl

Z poważaniem 
Ireneusz Szyc




