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KORPORACYJNA POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

WSTĘP
Niniejsza Korporacyjna Polityka Ochrony prywatności (niniejsza “Polityka”) opisuje w jaki sposób przedsiębiorstwo Bray
International, Inc. i jego przedsiębiorstwa zależne traktują temat wykorzystania danych elektronicznych o charakterze
osobistym obejmujących - bez zawężania - informacje możliwe do przypisania pracownikom (zarówno aktualnym jak i
dawnym), pracownikom przyszłym i kontrahentom, klientom, dostawcom i innym partnerom biznesowym. W zakresie, w jakim
niniejsza Polityka ustala zasady implementacji działań ukierunkowanych na ochronę prywatności i ochronę danych osobowych,
Polityka ta stanowi w swoim zamierzeniu deklarację zasad i wytycznych, których przestrzegania oczekuje się od pracowników
i personelu. Polityka ta została opracowana z przeznaczeniem dla przedsiębiorstwa Bray International, Inc. i wszystkich jego
jednostek zależnych (z odnośnikami zbiorowymi w niniejszym tekście w postaci “spółka”, “my”, “nasze jednostki” lub “Spółki
Bray ” oraz z odnośnikami indywidualnymi w postaci “Spółka Bray”) i bez ograniczeń w odniesieniu do doniosłości informacji
pochodzących z innych spółek Bray lub ustaleń prawnych wymagających zapewnienie prawa do ochrony prywatności,
wymaga stosownego przestrzegania. Jesteśmy uprawnieni do dostosowywania lub modyfikowania niniejszej Polityki celem
jej wykorzystania w innych kontekstach. Niniejsza Polityka została sformułowana w sposób zapewniający zgodność z
obowiązującym prawem, a jeśli dowolne obowiązujące prawo kwestionuje warunki i zastrzeżenia tej Polityki, wówczas mają
zastosowanie normy takiego obowiązującego prawa (a warunki i zastrzeżenia ulegają modyfikacji zgodnie z obowiązującym
prawodawstwem/okolicznościami).
Podstawowym założeniem niniejszej Polityki jest zapewnienie przez Spółkę zgodnego z prawem zbierania, przetwarzania,
udostępniania i usuwania danych osobowych oraz ochrony takich danych. Spółka wyraża przekonanie, że takie założenie
można zrealizować w sposób zgodny z naszą wizją prowadzenia działalności gospodarczej i wymaganiami biznesowymi. Tym
samym Polityka wytycza zasady i kierunki istotne dla spełnienia założenia w kontekście naszej działalności biznesowej.
W związku z wdrożeniem niniejszej Polityki Spółka utworzyła biuro, którego zadaniem jest nadzór nad naszą polityką ochrony
prywatności danych i nad zasadami postępowania, przejęcie czynności administracyjnych i kontrola zgodności z prawem.
Zadaniem tego biura - Biura ds. Prywatności Danych - jest efektywne komunikowanie niniejszej Polityki oraz wszelkich
dalszych lub wynikowych zasad i wytycznych dotyczących polityki ochrony prywatności danych oraz zasad postępowania
wewnątrz Spółki (i wśród pracowników spółek Bray). Biuro ds. Prywatności Danych jest ponadto zobowiązane do wdrażania
Polityki, sprawowania konsekwentnego nadzoru nad zasadami i wytycznymi obowiązującymi w obrębie spółek Bray i
szkolenia odpowiedniego personelu (który może pozyskiwać lub przeglądać dane osobowe i rozwijać narzędzia lub systemy
wykorzystywane przy przetwarzaniu danych osobowych).
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1. ZAKRES
Dane osobowe stanowią dowolne informacje dotyczące osoby fizycznej o znanej tożsamości lub o tożsamości możliwej
do ustalenia. Osoba fizyczna o tożsamości możliwej do ustalenia to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub
pośrednio, przez przyporządkowanie do numeru identyfikacyjnego lub do jednej lub więcej cech specyficznych dla jej konstytucji
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej. Koncepcja “przetwarzania” danych
osobowych obejmuje wszelkie zbieranie, wykorzystanie, zabezpieczanie, przetrzymywanie, ujawnianie i usuwanie danych
osobowych, a także łączne wykonywanie takich operacji na danych osobowych.
Jesteśmy przedsiębiorstwem globalnym i z tego względu codziennie przetwarzamy i przesyłamy dane osobowe w normalnych
celach biznesowych. Czynności takie są podyktowane potrzebami zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa włączając
w to (bez zawężania) planowanie zapotrzebowania siły roboczej, rekrutację pracowników, wdrażanie pracowników do pracy,
ocenę wyników pracy, szkolenia i rozwój zawodowy, wypłatę rekompensat i premii, a także wypłatę wynagrodzeń. Przetwarzamy
także informacje dotyczące naszych klientów, dostawców i innych podmiotów zaopatrujących z różnych powodów. Mogą do
nich należeć potrzeba utrzymania stosunków biznesowych, analiza potrzeb komercyjnych, a także zaspokajanie zobowiązań
kontraktowych, włącznie z kontrolą i administracją takich zobowiązań. Możemy także przetwarzać i przesyłać dane osobowe
dla zaspokojenia potrzeb związanych ze sprawozdawczością i innymi zobowiązaniami wynikającymi z potrzeby spełnienia
wymogów prawnych, a także dla usprawnienia komunikacji i procedur prawnych.
Spółka będzie przestrzegała Polityki, a także zasad i wytycznych z niej wynikających przy przetwarzaniu i przesyłaniu danych
osobowych. Dotyczy to także przypadku gdy Spółka Bray przetwarza dane osobowe otrzymanie z dowolnej innej spółki Bray
lub kilku takich spółek.
Dla wygody oraz dla zapewnienia elastyczności odnośnie spełnienia wymagań niniejszej Polityki oraz wypełniania zobowiązań
prawnych dotyczących dostępu i regresu utworzyliśmy zarówno generalny, jak i specyficzny oddział w Unii Europejskiej o
charakterze dedykowanej jednostki rozstrzygającej. Na Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii (“Europa”), Bray
Controls Europe B.V., holenderski besloten vennootschap, działa jako oddział afiliowany, któremu powierzono odpowiedzialność
w zakresie ochrony danych - odpowiada on za podejmowanie wszelkich działań służących zapewnieniu przestrzegania
zasad Polityki przez spółki Bray. Na wszystkich innych obszarach jurysdykcyjnych, na których prowadzone są nasze operacje
biznesowe funkcję tę spełnia Bray International, Inc.

2. PRZEJRZYSTOŚĆ I INFORMOWANIE
Opracowujemy i przekazujemy osobom prywatnym powiadomienia wskazujące dlaczego i w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy ich dane osobowe. Powiadomienia takie zawierają przejrzyste i zrozumiałe informacje na temat wykorzystania
danych osobowych wraz z podaniem celów przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z odnośnymi wymogami prawnymi,
powiadomienia takie zawierają także wszelkie inne informacje dla zapewnienia rzetelności przetwarzania danych, takie jak
tożsamość spółki Bray zamierzającej wykorzystać dane osobowe oraz wszelkich innych adresatów takich danych, a także
przysługujące uprawnienia i praktyczne środki, jakie mogą podjąć osoby fizyczne celem porozumienie się z nami lub egzekwowania swoich praw. Jeśli nie przekazujemy powiadomienia w chwili zbierania danych, czynimy to możliwie jak najszybciej w późniejszym terminie, z wyjątkiem - tam gdzie ma to zastosowanie - zwolnienia od takiego obowiązku na podstawie
obowiązującego prawa.

3. RZETELNOŚĆ I OGRANICZENIE CELÓW WYKORZYSTANIA
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Dane osobowe będą zbierane w specyficznych
i uzasadnionych celach i nie będą następnie przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. W pewnych przypadkach
może być wymagane uzyskanie zgody od osób fizycznych, których dotyczą dane. Spółka przetwarza dane osobowe w
uzasadnionych celach biznesowych, takich jak zarządzanie i administrowanie personelem, ewidencjonowanie klientów,
konsumentów, wytwórców i dostawców lub w celu spełnienia wymagań prawnych
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4. JAKOŚĆ DANYCH I I PROPORCJONALNOŚĆ
Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z poniższymi wytycznymi:
4.1:

Zbierane są wyłącznie istotne dane nie wykraczające poza potrzeby celu ich zbierania.

4.2: Zachowane zostają w wymaganym zakresie wyłącznie pełne i dokładne dane aktualne.
4.3: Dane nie są przetwarzane lub przetrzymywane w formacie umożliwiającym ich identyfikację w zakresie wychodzącym
poza zakres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

5. PRAWO DOSTĘPU DO WŁASNYCH DANYCH
Spółka respektuje prawa dostępu każdej osoby fizycznej do dotyczących jej lub jego danych osobowych i stosuje się do takich
praw. Potwierdzimy każdej osobie fizycznej czy jej lub jego dane osobowe są przetwarzane przez spółkę czy też nie, a jeśli są
przetwarzane - cele takiego przetwarzania danych, kategorie zbierania i wykorzystania danych osobowych, charakterystykę
adresatów takich danych lub kategorie adresatów, którym dane osobowe zostały ujawnione. Podejmujemy kontaktować się
z każdą osobą uznającą zasady jak wyżej - w sposób zwięzły i zrozumiały - w sprawach dotyczących danych osobowych
poddawanych przetwarzaniu i podstaw takiego przetwarzania. Każda osoba może żądać skorygowania nieprawidłowych
danych osobowych i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi wyegzekwować usunięcie lub zablokowanie takich
danych osobowych przez Spółkę. Osoby fizyczne mogą egzekwować takie prawa bez ograniczeń w rozsądnych odstępach
czasowych przy zapewnieniu ich zaspokojenia bez nadmiernej zwłoki lub kosztów zgodnie z informacjami zawartymi w części
14 niniejszej Polityki.

6. ZGODNOŚĆ Z LOKALNYM PRAWEM
Spółka wykorzysta dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującym lokalnym prawem dotyczącym ochrony danych
osobowych. Powyższe włącza prawa, które mogą odnosić się do przetwarzania danych osobowych. Jeśli takie obowiązujące
prawo wymaga wyższej ochrony danych osobowych niż ustalono w niniejszej Polityce, Spółka zastosuje się do wymogów
takiego prawa.
O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej lub istnieje inna podstawa prawna uzasadniająca odmienne postępowanie,
Spółka będzie przetwarzała dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, wiarę religijną,
przekonania filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia lub orientację seksualną wyłącznie za
wyraźną zgodą osoby fizycznej (w innym przypadku dane takie są traktowane jako “poufne” lub “specjalne” dane osobowe).

7. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
Jeśli zdecydujemy się na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem funkcji automatycznego podejmowania decyzji,
Spółka przedsięweźmie właściwe środki dla ochrony uzasadnionych interesów osób fizycznych w odniesieniu do takich danych
osobowych. Podejmiemy starania zapewnienia informacji na temat logiki podjęcia takiej decyzji i wyboru takich środków.

8. MARKETING BEZPOŚREDNI
Zapewnimy osobom fizycznym możliwość i prawo do wyłączenia siebie (bezpłatnie) z naszych działań marketingowych,
jeśli takie wymagają przetwarzania danych osobowych. Naszym zdaniem najłatwiej jest to możliwe do osiągnięcia przez
postępowanie zgodnie z instrukcjami i linkami przekazywanymi przez nas w związku z takimi działaniami marketingowymi.
Ponadto osoby fizyczne mogą egzekwować to prawo przez skontaktowanie się z naszym Biurem ds. Prywatności Danych pod
adresem privacy@bray.com.
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9. BEZPIECZEŃSTWO, DYSKRECJA I KORZYSTANIE Z USŁUG STRON TRZECICH
Spółka podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub
bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, zwłaszcza tam, gdzie dane są
przysyłane w sieci, a także przed innymi formami przetwarzania sprzecznego z prawem. Realizujemy rozległy program ochrony
informacji proporcjonalny do zagrożeń związanych z naszymi działaniami obejmującymi przetwarzanie danych. Bazując na
najlepszych praktykach dokonujemy przeglądu programu dostosowując go odpowiednio do potrzeb celem zminimalizowania
zagrożeń operacyjnych oraz zapewnienia ochrony danych osobowych. Spółka stosuje także wzmożone środki bezpieczeństwa
w przebiegu przetwarzania wszelkich danych osobowych o charakterze delikatnym.
Dokonujemy przeglądu zabezpieczeń stosowanych przez strony trzecie celem zapewnienia, aby strony trzecie, którym
powierzamy dane osobowe, oferowały ich dostateczną ochronę. W przypadkach kiedy Spółka korzysta z usług takich
stron trzecich mogących mieć dostęp do danych osobowych, zawieramy z tymi stronami porozumienia o randze umów dla
zapewnienia, aby strony te przeznaczały dostateczne środki techniczne i organizacyjne dla zachowania bezpieczeństwa i
poufności danych osobowych. Żądamy także, aby działały one wyłącznie na podstawie naszych instrukcji.
Tam, gdzie dowolna ze spółek Bray przetwarza dane osobowe na rzecz innej spółki z grona naszych spółek zależnych, będzie
się ona stosowała do niniejszej Polityki oraz zasad i wytycznych tej Polityki i działała wyłącznie na podstawie instrukcji spółki
Bray, na rzecz której podejmowane jest przetwarzanie. Wdrożyliśmy procesy zapewniające, że przed przekazaniem danych
osobowych innej spółce Bray, spółka otrzymująca te dane będzie wiązana niniejszą Polityką oraz jej zasadami i wytycznymi i
zobowiązana do przestrzegania obowiązujących praw o ochronie prywatności danych.
W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe na rzecz naszych klientów w ramach świadczonej usługi (obejmującej
przetwarzanie danych). Zbieramy i przetwarzamy takie dane osobowe wyłącznie w sposób wskazany w instrukcjach
przekazanych przez naszego klienta - nie używamy ich i nie ujawniamy do celów własnych. Prowadzimy kontrole dotyczące
bezpieczeństwa danych dla ochrony danych klienta i ujawniamy lub przesyłamy dane osobowe zgodnie z instrukcjami klienta
lub w celu realizacji żądanej usługi. O ile nie zostaliśmy poinstruowani inaczej przez klienta traktujemy dane osobowe, które
przetwarzamy na rzecz klienta zgodnie z naszymi zobowiązaniami dotyczącymi ujawniania i przesyłania danych ustalonymi w
niniejszej Polityce.

10. TRANSFER TRANSGRANICZNY
Spółka prowadzi rejestr zasobów stanowiący wykaz kluczowych systemów przetwarzania danych, miejsc przechowywania
danych, stron trzecich świadczących usługi oraz przepływów danych. Zapewniamy aktualność takich informacji dla umożliwienia
identyfikacji wszelkich zmian dotyczących procesów przetwarzania danych. Realizujemy także procesy zapewniające, że dane
osobowe są przesyłane zgodnie z niniejszą Polityką, niezależnie od miejsca ich lokalizacji.
Ponadto jeśli powierzamy wykonanie usług stronom trzecim spoza Spółki, wdrażamy procedury zapewniające ochronę
danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących praw w odniesieniu do przesyłanych danych osobowych. Jeśli dane
osobowe zostają ujawnione stronom trzecim z lokalizacją poza obszarem jurysdykcyjnym obowiązywania prawa o ochronie
danych, podejmujemy środki dla zapewnienia, że przesłane dane osobowe zostaną objęte dostateczną ochroną zgodnie z
obowiązującymi zasadami ochrony danych na podstawie klauzuli umownych.

11. MONITOROWANIE PRZESTRZEGANIA NA DRODZE AUDYTÓW
Poza działaniem naszego Biura ds. Prywatności Danych zapewniamy przy udziale wewnętrznego działu audytów audyty
przestrzegania niniejszej Polityki wewnątrz spółki. Wyniki audytów są raportowane naszej dyrekcji, a Biuro ds. Prywatności
Danych dołącza plany działań następczych, aby zapewnić podjęcie odpowiednich środków korekcyjnych. Na żądanie wyniki
audytów zostają udostępnione kompetentnym władzom ds. ochrony danych.
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12. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI DS. OCHRONY DANYCH
Będziemy współpracować z odnośnymi władzami ds. ochrony danych i odpowiadać na zapytania dotyczące zgodności
naszych działań z obowiązującymi prawami dotyczącymi ochrony prywatności danych oraz niniejszą Polityką. W przypadku
przesyłania danych osobowych między spółkami Bray jednostki otrzymujące i wysyłające dane będą współpracowały przy
udzielaniu odpowiedzi na zapytania i przy audytach prowadzonych przez władze ds. ochrony danych właściwe dla jednostki
przesyłającej. Spółka rozważy także zalecenia władz ds. ochrony danych o właściwych kompetencjach w kwestiach prawnych
związanych z ochroną danych i prywatności, które mogą mieć wpływ na niniejszą Politykę. Ponadto Spółka zastosuje się do
każdej decyzji formalnej dotyczącej stosowania i interpretacji niniejszej Polityki wydanej przez władze ds. ochrony danych o
odpowiednich kompetencjach, jeśli są one ostateczne i nie dopuszczają drogi odwoławczej.

13. KONFLIKTY Z PRAWEM KRAJOWYM
Jeśli Spółka ma powody domniemywać, że istnieje konflikt między prawem krajowym i niniejszą Polityką, który prawdopodobnie
uniemożliwi zapewnienie zgodności z niniejszą Polityką, powiadomimy o tym nasze Biuro ds. Prywatności Danych lub
naszą lokalną komórkę kontaktową ds. prywatności danych, z wyjątkiem przypadku gdy lokalne prawo zabrania takiego
powiadamiania. Nasze Biuro ds. Prywatności Danych lub nasza lokalna komórka kontaktowa ds. prywatności danych podejmie
odpowiedzialną decyzję odnośnie wymaganego postępowania, a w przypadku wątpliwości skonsultuje się z kompetentnymi
władzami ds. ochrony danych.

14. SKARGI I ZAPYTANIA
Każda osoba, której dane osobowe są przedmiotem niniejszej Polityki, może zgłaszać swoje obawy odnośnie niespełniania
przez Spółkę wymogów niniejszej Polityki lub przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych przez porozumienie się z
Biurem ds. Prywatności Danych celem otrzymania szczegółowych informacji na temat procedur załatwiania skarg:
pocztą e-mailową: privacy@bray.com
lub na piśmie do: Biura ds. Prywatności Danych
Europa

Wszystkie inne obszary jurysdykcyjne (włącznie ze Stanami Zjednoczonymi)

c/o Bray Controls Europe B.V.
Joulestraat 8
1704 PK Heerhugowaard
Holandia

c/o Bray International, Inc.
13333 Westland East Blvd.
Houston, TX 77041
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Wszystkie skargi będą załatwiane przez Biuro ds. Prywatności Danych w sposób niezawisły. Ponadto osoby fizyczne są
zachęcane do komunikowania się ze Spółką w kwestiach dotyczących ochrony prywatności (w tym w sprawach dotyczących
egzekwowania prawa dostępu do dodanych, ich korygowania, usuwania lub blokowania) lub do przekazywania pytań i
komentarzy jedną z obu wskazanych dróg. Wszyscy pracownicy Spółki są odpowiedzialni za raportowanie wszelkich skarg i
incydentów naruszenia prywatności, które dojdą do ich wiadomości.

15. SPECJALNE PRAWA EUROPEJCZYKÓW
Prawa beneficjalne osób trzecich
Osoby fizyczne, których dane osobowe (i) są przedmiotem dyrektywy UE 95/46/EC w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych lub szwajcarskiej ustawy federalnej w
sprawie ochrony danych (oba dokumenty ze stosownymi poprawkami i wprowadzanymi od czasu do czasu dokumentami
zastępczymi ) i (ii) zostały przeniesione do spółki Bray poza Europą (zbiorowo zwane “beneficjentami”, a oddzielnie
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“beneficjentem”) mogą domagać się egzekwowania niniejszej Polityki (poza rozdziałem 11 niniejszej Polityki dotyczącym
audytów) jako beneficjenci o statusie osoby trzeciej przez:
•

złożenie skargi do każdej spółki Bray przetwarzającej dane osobowe takich osób lub porozumienie się z Biurem ds.
Prywatności Danych, jak ustanowiono w rozdziale 14 niniejszej Polityki.

•

złożenie skargi do krajowych władz ds. ochrony danych o właściwej jurysdykcji; lub

•

wniesienie pozwów przeciw (i) Bray Controls Europe B.V. do sądów w Holandii lub przeciw (ii) każdej spółce Bray z
lokalizacją w Europie, która dokonała przeniesienia danych osobowych w obszarze właściwej jurysdykcji.

Odpowiedzialność, jurysdykcja i ciężar dowodu
Jako element środków zaradczych ustalonych w rozdziale 15 niniejszej polityki, beneficjanci mogą dochodzić odpowiedniego
zadośćuczynienia ze strony Bray Controls Europe B.V.przed sądami w Holandii celem naprawienia wszelkich naruszeń niniejszej
Polityki przez dowolną nieeuropejską spółkę Bray, a tam gdzie to właściwe, uzyskać rekompensatę za szkody poniesione w
wyniku takich naruszeń zgodnie z orzeczeniem sądu.
Jeśli taki beneficjent dowiedzie, że poniósł szkodę i szkoda taka zaszła ewentualnie z powodu naruszenia niniejszej Polityki
przez nieeuropejską spółkę Bray, ciężar dowodu wskazującego, że dana jednostka nie jest odpowiedzialna za naruszenie, lub
że naruszenie takie nie miało miejsca spoczywa na Bray Controls Europe B.V.

16. DATA OBOWIĄZYWANIA I ZMIANY ORAZ PUBLIKACJA ZASAD
Niniejsza Polityka wchodzi w życie 12 grudnia 2018 roku i odnosi się do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych
podejmowanych przez Spółkę w tym dniu i po tym dniu. Niniejsza polityka może być modyfikowana zależnie od potrzeb, na
przykład celem zapewnienia zgodności ze zmianami lokalnego prawa lub lokalnych przepisów, z wiążącymi decyzjami władz
ds. ochrony danych, a także w ramach modyfikacji naszych procesów i wewnętrznej organizacji spółki.
O wszelkich istotnych zmianach niniejszej Polityki powiadomimy odnośne europejskie władze ds. ochrony danych co najmniej
w cyklu rocznym. Zmiany administracyjne lub zmiany wynikające ze zmian lokalnej legislacji dotyczącej ochrony danych
w dowolnym z krajów europejskich nie będą raportowane, chyba że mają istotny wpływ na niniejszą Politykę. O wszelkich
zmianach niniejszej Polityki powiadomimy spółki Bray wiązane tymi zmianami.
Podejmiemy środki zapewniające aby nowe spółki Bray były wiązane niniejszą Polityką, a Biuro ds. Prywatności Danych będzie
prowadziło aktualny wykaz spółek podlegających tej Polityce. Nie będzie miało miejsca przesyłanie danych osobowych do
nowych spółek Bray, zanim nie będą one skutecznie wiązane niniejszą Polityką i zdolne do spełnienia jej przesłanek. Tam gdzie
to wymagane aktualny wykaz spółek Bray zostanie także zakomunikowany spółkom Bray wiązanym niniejszą Polityką oraz
władzom ds. ochrony danych w regularnych odstępach czasu.
Niniejsza Polityka może zostać udostępniona do publicznego wglądu. Dalsze informacje patrz www.bray.com.

HISTORIA POLITYKI
Wersja

Data

Opis

1.0

12 grudnia 2018 r.

Pierwotne wydanie Polityki

2.0

31 stycznia 2019 r.
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