
Polityka prywatności 
 

 

Klauzula Ochrony Prywatności 

 

UBC sp. z o.o. wraz z podlegającymi jej oddziałami oraz zależnymi spółkami/brendami respektuje 

prawo do ochrony danych osobowych swoich Kontrahentów oraz Gości odwiedzających tę witrynę. 

Opisana tutaj Klauzula Ochrony Prywatności określa, kim jesteśmy, jakie rodzaje danych zbieramy 

oraz w jaki sposób możemy je wykorzystać. Klauzula zawiera też informacje o sposobie 

kontaktowania się z nami na wypadek pojawienia się pytań związanych z posiadanymi przez nas 

informacjami o charakterze osobistym. 

 

Zarządzanie witryną UBC 

 

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez UBC sp. z o.o. W dostarczanie Państwu usług, 

informacji bądź towarów mogą być zaangażowane inne oddziały firmy niewyszczególnione na tej 

stronie. 

 

Jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy? 

 

Dane personalne, jakie zbieramy, pochodzą jedynie od przedsiębiorstw współpracujących lub 

chcących nawiązać współpracę z UBC sp. z o.o. Gromadzone informacje obejmują zazwyczaj imię i 

nazwisko, płeć (Pani/Pan) i dane adresowe firmy. O podanie takich danych mogą Państwo zostać 

poproszeni w trakcie wypełniania formularzy kontaktowych itp. zawartych na stronach UBC sp. z o.o. 

Możemy również zbierać szczegółowe informacje o Państwa preferencjach w czasie odwiedzania 

strony. Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystane do opracowywania spersonalizowanych 

ofert handlowych oraz do zapewnienia Państwu aktualnych biuletynów i informacji o naszych 

usługach, z czego, mamy nadzieję, będą Państwo zadowoleni. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na 

dalsze otrzymywanie biuletynów informacyjnych (jeśli takowe są przesyłane), prosimy o 

skontaktowanie się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@ubc.com.pl. 

 

Witryny zewnętrzne 

 

Nasza witryna może zawierać łącza do innych stron, które nie są zarządzane przez UBC sp. z o.o. 

Zawsze staramy się upewnić, że polecane przez nas strony utrzymują równie wysokie standardy 

ochrony danych osobowych, aczkolwiek nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności za 

informacje, które postanowią Państwo ujawnić na stronach innych niż www.ubc.com.pl. W razie 

jakichkolwiek wątpliwości prosimy sprawdzić pasek adresowy wyszukiwarki. Jeśli adres witryny nie 

zaczyna się od http://ubc.com.pl/ to znaczy, że nie są już Państwo na naszej stronie.  

 

Cookies 

 

Nasza witryna nie wykorzystuje plików cookies. 

 

Bezpieczeństwo danych 



 

UBC sp. z o.o. podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania utracie, 

nieupoważnionemu dostępowi, użyciu, zmianie bądź ujawnieniu jakichkolwiek powierzonych nam 

danych osobowych. 

 

Dostęp do danych osobowych 

 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wiedzieć, jakie 

informacje na Państwa temat przechowuje określona organizacja i w jaki sposób są one 

przetwarzane. Jeśli chcą Państwo sprawdzić bądź zmienić treść swoich danych osobowych, które 

przechowujemy, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@ubc.com.pl. 


