Privacy- en Cookiesbeleid van Braster S.A.
met geregistreerd kantoor in Szeligi
Dit Privacy- en Cookiesbeleid van Braster S.A. (hierna aangeduid als het „Beleid”) beschrijft de verwerkings- en
beschermingsregels van persoonlijke gegevens van gebruikers van de website BRASTER.EU beschikbaar op domein
(„Website”) Braster.eu. Dit Beleid beschrijft ook de regels ten aanzien van het gebruik van cookies in de bovenstaande
Website. De bepalingen van het Beleid gelden ook voor de toepassing Braster Care voor mobiele apparaten, hierna
aangeduid als de „Toepassing”.
Voordat wordt gestart met het gebruik van de website, moeten de gebruikers (hierna aangeduid als de „Gebruikers”)
vertrouwd raken met de bepalingen van het Beleid en ze accepteren.
I. Dienstverlener
De persoonlijke gegevenscontroller van de gebruikers van de Website en de Toepassing is de dienstverlener Braster S.A.
met haar geregistreerde kantoor in Szelegi (05-850), ul. Cichy Ogród 7 (Poland), ingevoerd in het register van
ondernemers van het Nationale Rechtbankregister bewaard door de Arrondissementsrechtbank van de hoofdstad
Warschau in Warschau, 14e Handelskamer van het Nationale Rechtbankregister onder KRS-nummer 0000405201, NIP
(fiscaal nummer): 5213496648, aandelenkapitaal ten bedrage van PLN 916,857.40, volledig betaald („Dienstverlener”).
De Dienstverlener mag het verwerken van de persoonlijke gebruikersgegevens toevertrouwen aan een andere entiteit,
overeenkomstig en conform de geldende wetgeving die momenteel van kracht is.
II. Gegevensverwerking
1. De Dienstverlener verwerkt de persoonlijke gebruikersgegevens (hierna aangeduid als „Gegevens”) om de
rechtsverhouding aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen om services te verlenen op de Website en in de
Toepassing.
2. De Gegevens verwerkt door de Dienstverlener worden vrijwillig door de Gebruiker verstrekt ten tijde van registratie
op de Website of in de Toepassing bij aanvang van het gebruik van de relevante service. Het niet verstrekken van de
vereiste Gegevens in het registratieproces verhindert registratie en gebruik van de Website, de Toepassing of een
deel van de functionaliteiten.
3. De Gegevens worden verwerkt op basis van voorafgaande toestemming door de Gebruiker ten tijde van de registratie
of een statutaire machtiging om gegevens te verwerken die vereist zijn om de services te verstrekken.
4. De Dienstverlener garandeert bescherming van Gegevens tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd verwijderen
en verwerking die in strijd zijn met de bepalingen van de Polish Personal Data Protection Act van 29 augustus 1997
(hierna aangeduid als de „Wet”) en gebruikt organisatorische en technische middelen voor dat doel overeenkomstig
de geldende normen en algemeen toepasbare wetgeving.
III. Doel van Gegevensverwerking
1. De Gegevens worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren tussen de Gebruiker en de Dienstverlener, inclusief
het verstrekken van services door de Dienstverlener, om de Gebruiker te contacteren en de nauwkeurigheid van de
Gegevens, verstrekt door de Gebruiker ten tijde van de registratie, te verifiëren.
2. Op basis van afzonderlijke toestemming van de Gebruiker en overeenkomstig de Wet of andere toepasbare
wetgeving kunnen Gegevens worden gebruikt voor direct marketing van producten en diensten van de
Dienstverlener of andere entiteiten die zijn verstrekt door de Gebruiker en voor het verzenden van commerciële
informatie naar de Gebruiker van zowel de Dienstverlener als andere entiteiten. Diensten geleverd door de
Dienstverlener op de Website en in de Toepassing zijn afhankelijk van de toestemming van de Gebruiker.

IV. Rechten van de Gebruiker
1. De Gebruiker heeft recht op toegang tot en het herzien van de Gegevens, inclusief het voltooien, updaten en
corrigeren van de Gegevens.
2. De Dienstverlener biedt de Gebruiker de mogelijkheid om de Gegevens van de Gebruiker te verwijderen in het geval
van intrekking of beëindiging van de Overeenkomst, maar ook in andere gevallen voortkomend uit de toepasbare
wetgeving, met inachtneming van bepaling IV.3 hieronder.
3. De Dienstverlener kan verwijdering van de Gegevens weigeren als de Gebruiker heeft verzuimd alle bedragen te
betalen aan de Dienstverlener of de Algemene voorwaarden van de Website, van de Toepassing of de toepasbare
wetgeving heeft geschonden, waarbij bewaren van dergelijke Gegevens is vereist om de omstandigheden te
verduidelijken en de aansprakelijkheid van de Gebruiker te bepalen. De Dienstverlener kan verwijdering van de
Gegevens weigeren als de algemene toepasbare wetgeving de Dienstverlener machtigt of verplicht dit te doen.
4. Om de rechten uit te voeren zoals aangeduid in bepaling IV.1–2, moet de Gebruiker een relevant verzoek indienen via
het e-mailadres van de Dienstverlener: infolinia@braster.eu.
V. Cookies
1. De Dienstverlener gebruikt cookies in de Website. De Dienstverlener kan ook cookies gebruiken in de Toepassing.
2. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op de IT-apparatuur welke de Gebruiker gebruikt tijdens het
bladeren door de inhoud van de Website om juistheid van de werking en optimaal gebruik van de functionaliteit van
de Website te garanderen.
3. De informatie die wordt verzameld bij het gebruik van cookies biedt ook de mogelijkheid om met behulp van de
Website individuele behoeften en voorkeuren van de Gebruiker aan te passen, om na het inloggen de sessie van de
Gebruiker op de Website te behouden en om algemene statistieken met betrekking tot gebruik van de Website te
ontwikkelen om de structuur en inhoud van de Website te verbeteren. De Gegevens die zijn verzameld tijdens het
gebruik van cookies zijn van collectieve aard en worden niet gebruikt om de Gebruiker te individualiseren.
4. De cookies die worden gebruikt als onderdeel van de Website zijn verdeeld in permanente en sessiecookies.
Permanente cookies worden gedurende een periode op het eindapparaat van de Gebruiker van de Website bewaard,
aangegeven in hun eigen parameters of totdat ze worden verwijderd door de Gebruiker. Sessiecookies zijn tijdelijke
bestanden die automatisch worden verwijderd nadat de Gebruiker uitlogt op de Website of de webbrowser sluit.
5. De Website gebruikt de volgende cookies:
a. noodzakelijk – de bestanden die nodig zijn voor goede werking van de Website;
b. functioneel – de bestanden die toegang bieden tot specifieke functionaliteiten, werkend als onderdeel van de
Website die, in het geval van deactivering, beperkt kunnen zijn; ze bieden ook de mogelijkheid om de instellingen
te onthouden die zijn geselecteerd door de Gebruiker tijdens het gebruik van de Website;
c. efficiëntie – cookies die worden gebruikt om informatie te verzamelen over de methode waarop de Gebruikers de
Website gebruiken en om hun werking te verbeteren, maar ook om het gebruik van de Website door de
Gebruikers te faciliteren, zonder de informatie te verzamelen die identificatie van hun gegevens mogelijk maakt;
d. reclame – cookies die worden gebruikt om interesses van Gebruikers van de Website te toetsen in advertenties
die worden weergegeven op de Website en het verzamelen van de Gegevens in dit kader, die daarna kunnen
worden gebruikt om de inhoud van reclamemateriaal aan Gebruikersvoorkeuren aan te passen.
6. Elke Gebruiker van de Website kan door middel van de juiste configuratie van de webbrowserinstellingen de cookies
beheren. Meestal kunnen de instellingen van de webbrowser worden gewijzigd in het tabblad „Opties”,
„Internetopties” of vergelijkbaar, afhankelijk van het type webbrowser dat wordt gebruikt.
7. De Gebruiker heeft ook de mogelijkheid om de optie die cookies in de webbrowser accepteert, uit te schakelen. Deze
bewerking kan er echter voor zorgen dat de Gebruiker de Website of bijbehorende functies niet kan gebruiken of
wordt het gebruik ervan belemmert.
8. De Gebruiker van de Website kan de instellingen van de webbrowser wijzigen aangaande het altijd toepassen van
cookies.

9. Schrijf, in het geval van vragen, naar: infolinia@braster.eu.
10. Voor statistische doeleinden gebruikt de Website Google Analytics om Gegevens over de eigenschappen en
activiteiten van de Websitebezoekers te verzamelen en te bewaren.
11. Google Analytics-gegevens zijn anoniem en worden niet gebruikt om de Gebruiker te identificeren. De Dienstverlener
bundelt geen Google Analytics-gegevens, of staat dit toe aan derden, met de persoonlijke Gegevens van de Gebruiker
die zijn verkregen in samenhang met hun gebruik van de Website of de diensten die erdoor worden aangeboden.
VI. Slotbepalingen
1. De Dienstverlener heeft het recht om informatie te verwerken die kenmerkt hoe de Gebruiker de elektronisch
verleende service gebruikt. De Dienstverlener is bovendien in het bezit van de informatie die in toegangslogs is
opgenomen, in het bijzonder de IP-adressen van de Gebruikers die zijn verzameld tijdens internetverbindingen en
worden gebruikt voor technische en statistische doeleinden.
2. De Gebruikers van de Website worden erop gewezen dat de sites, die door de Gebruiker zijn bezocht door middel van
links die zijn gepost op de Website, een ander privacybeleid hebben dan dat uiteengezet in dit Beleid. De Gebruiker
moet, na te zijn omgeleid naar een andere site, het bijbehorende privacybeleid lezen. De Dienstverlener is niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid op andere sites dan de Website die is geopend door de Gebruiker.
3. Dit Beleid is beschikbaar op de Website www.braster.eu/en en in papieren vorm bij het geregistreerd kantoor van de
Dienstverlener.
4. Wijzigingen in het Beleid in samenhang met bijvoorbeeld aanpassingen in de toepasbare wetgeving of ontwikkeling
van de relevante technologieën kunnen op dezelfde manier worden aangebracht als wijzigingen in de Algemene
voorwaarden van de Website.

