POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument “Polityka prywatności” określa, w jaki sposób NordGlass Sp. z o.o. z siedzibą
w Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 11, 75-211 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000281814, NIP 6690407477, REGON 330013139 oraz spółki
powiązane kapitałowo AGC Automotive Europe siedzibą w Louvain-la-Neuve w Belgii („my”,
„nas” lub „nasz”) i określa, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Niniejsza Polityka zawiera również informacje w jaki sposób chronimy Państwa danych
osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które identyfikują Państwa, czyli
klientów lub potencjalnych klientów, osoby przeglądające naszą witrynę internetową oraz
osoby spoza naszej organizacji, z którymi się kontaktujemy.
Informacje te określamy w niniejszej Polityce prywatności jako „dane osobowe”, a punkt 3
niniejszej Polityki zawiera dalsze szczegółowe informacje.
Proszę z zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, aby zrozumiałym było dla Państwa w
na jakich zasadach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
Jednocześnie informujemy, że Polityka prywatności może się być na bieżąco aktualizowana.
2. KONTAKT Z NAMI
Jeśli potrzebują się Państwo skontaktować z nami w związku z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych lub w celu uzyskania do nich dostępu, prosimy o skontaktowanie się z: się
Nordglass Sp. z o.o.
Ul. Bohaterów Warszawy 11
75-211 Koszalin
Inspektor Ochrony Danych: r.pr. Patrycja Lubieniecka
e-mail: iod-ng@eu.agc.com
numer telefonu: 506418137+ 48 506418137
3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH KTÓRE ZBIERAMY
Kategorie Państwa danych osobowych, które możemy gromadzić, wykorzystywać,
przechowywać, udostępniać i przekazywać to:
● Dane indywidualne - obejmujące dane osobowe, które odnoszą się do Państwa
tożsamości: imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł,
numer rejestracyjny pojazdu, ubezpieczenie pojazdu i dane dotyczące członkostwa we
flocie oraz dane kontaktowe, takie jak adres rozliczeniowy, adres korespondencyjny,
adres e-mail i numery telefonów;

●

●
●

●

●

●

●

Dane konta i profilu, które obejmują dane osobowe związane z Państwa kontem lub
profilem na naszej Stronie internetowej lub Aplikacji, takie jak zakupy lub umówione
spotkania, Państwa preferencje, opinie i odpowiedzi w ankietach;
Dane reklamowe - obejmuje to dane osobowe, które dotyczą Państwa preferencji
reklamowych;
Dane informatyczne - obejmujące dane osobowe związane z korzystaniem z naszej
Strony internetowej, takie jak dane logowania, dane o ruchu, dzienniki internetowe i
inne dane komunikacyjne, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i
lokalizacja, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma i inne
technologie na urządzeniach, z których Państwo korzystacie, aby uzyskać dostęp do
naszej Strony internetowej;
Dane ekonomiczne i finansowe - obejmują dane osobowe, które dotyczą Państwa
finansów, takich jak dane Państwa konta bankowego i karty płatniczej oraz informacje,
które zbieramy od Państwa w celu zapobiegania oszustwom;
Dane sprzedaży - obejmuje dane osobowe, które odnoszą się do transakcji, które
przeprowadziłeś z nami, takie jak szczegóły dotyczące płatności oraz inne szczegóły
dotyczące produktów i usług, które kupiłeś od nas;
Dane audio i wideo - obejmuje dane osobowe, które są gromadzone za pomocą
naszego systemu CCTV lub innych systemów nagrywania w postaci obrazów,
materiałów wideo i nagrań dźwiękowych, które zostały wykonane w dowolnej naszej
lokalizacji;
Dane z badań rynkowych - obejmuje dane osobowe, które są gromadzone do celów
badań rynku.

Możemy również tworzyć i zbierać Państwa dane osobowe. Na przykład, jeśli skontaktują się
Państwo z nami telefonicznie, aby zapytać o sposób, w jaki świadczyliśmy Państwu nasze
usługi, możemy sporządzić pisemny zapis kluczowych szczegółów rozmowy, abyśmy mogli
podjąć kroki w celu zajęcia się zapytaniem oraz wszelkimi problemami, które mogliście
Państwo zidentyfikować.
Pozyskujemy również i wykorzystujemy określone dane zagregowane, takie jak dane
statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu („Dane zagregowane”). Dane zbiorcze
mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio
Państwa tożsamości. Na przykład możemy zagregować Państwa dane informatyczne, aby
obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji w naszej witrynie
internetowej. W przypadku łączenia zagregowanych z danymi osobowymi, aby umożliwić
bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane
osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.
4. ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH, POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe pozyskujemy z następujących źródeł:
1. Bezpośrednio, osobiście od Państwa (w naszych lokalizacjach lub w inny sposób), za
pośrednictwem naszej Strony internetowej, telefonicznie lub za pośrednictwem
urządzeń elektronicznych używanych przez naszych techników.

Mogą one obejmować dane osobowe, które podają Państwo podczas:
● składania zamówienia na nasze produkty lub usługi;
● logowania na Państwa konto za pośrednictwem naszej Strony internetowej;
● komunikowania się Państwa z nami za pośrednictwem platform takich jak
czat internetowy, czat SMS lub inteligentne głośniki;
● przesyłania zdjęć uszkodzenia szyby pojazdu;
● brania udziału w konkursie lub promocji;
● wypełnienia ankiety od nas lub przekazywania przez Państwa nam swojej
opinii;
● zasięgnięcia informacji o naszych produktach i / lub usługach;
● złożenia dyspozycji przesyłana materiałów marketingowych.
2. Technologii zautomatyzowanych, takich jak CCTV i inne systemy rejestracji dźwięku i
obrazu, pliki cookie, dzienniki serwera i inne podobne technologie. Możemy
automatycznie zbierać dane informatyczne o Państwa komputerze i sprzęcie
telefonicznym, działaniach i wzorcach przeglądania za pomocą plików cookie,
dzienników serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać
Dane informatyczne o Państwu, jeśli odwiedzają Państwo inne witryny internetowe,
które wykorzystują nasze pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej
Polityce dotyczącej plików cookie.
3. Od osób trzecich takich jak:
● ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi i organizacje zajmujące się
leasingiem pojazdów, z którymi Państwo zawarli umowę, w przypadku gdy
organizacje te udostępniły nam Państwa informacje, aby pomóc nam w
świadczeniu usług na Państwa rzecz;
● dostawcy usług analitycznych, np. Google Analytics, IBM Cognos i MS
PowerB;
● dostawcy usług zbierania opinii klientów, tacy jak Qualtrics i Qualaroo;
● dostawcy informacji wyszukiwania, tacy jak Google i Bing;
● dostawcy usług technicznych, płatniczych i dostawczych;
● brokerzy danych, tacy jak Experian;
● sieci reklamowe i dostawcy informacji;
● dostawcy platform mediów społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter i
Instagram), na przykład gdy udostępniasz nasze treści za pośrednictwem
mediów społecznościowych lub „polubią” Państwo nas na Facebooku,
obserwują nas lub tweetujecie Państwo o nas na Twitterze;
4. Innych dostępnych publicznie źródeł.

Należy pamiętać, że powyższa lista przykładów nie jest wyczerpująca i stanowi opis rodzajów
źródeł informacji, na których wyłącznie się opieramy.
5. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
1. Jeżeli opieramy się na podstawie innej niż zgoda:

●

Przetwarzając Państwa dane osobowe, możemy opierać się na jednej lub kilku z
poniższych podstaw prawnych. Poniżej określiliśmy cele, dla których możemy
przetwarzać Państwa dane osobowe:

Cele w jakich
przetwarzamy Twoje dane

Kategorie danych
osobowych

Podstawa, na podstawie
której możemy
przetwarzać (zgodnie z
przepisami prawa)

Dane indywidualne
Dane ekonomiczne i
finansowe
Dane konta i profilu

Przetwarzanie jest
konieczne:
● aby zawrzeć umowę z
Państwem
● z uwagi nasz prawnie
uzasadniony interes
polegający na
dostarczaniu towarów i
usług naszym klientom
Przetwarzanie jest
konieczne:
● aby zawrzeć z
Państwem umowę
● z uwagi na nasz
prawnie uzasadniony
interes polegający na
odzyskiwaniu
należnych nam długów

Przetwarzanie jest
niezbędne do ochrony

Aby zarejestrować Państwa
jako nowego klienta i
przetworzyć Państwa
zamówienie

●
●

W celu wykonania naszych
zobowiązań umownych
wobec Państwa obejmuje:
● przetwarzanie i
wykonywanie każdej
zarezerwowanej
przez Państwa
usługi;
● dzielenie się
informacjami z
jakimkolwiek
ubezpieczycielem,
brokerem lub firmą
leasingową lub
innym podmiotem
związanym z
podstawą, na której
zlecili Państwo nam
naszą pracę (np.
pracodawcy, jeśli
korzystają Państwo z
samochodu
służbowego);
● dokonywanie lub
otrzymywanie
płatności, opłat i
obciążeń;
● zbieranie i
odzyskiwanie
należnych pieniędzy

●
●
●

Dane indywidualne
Dane ekonomiczne i
finansowe
Dane konta i profilu

W celu wykorzystania
Państwa danych osobowych

●

Dane indywidualne

●

w sytuacjach życia lub
śmierci i nie ma czasu na
uzyskanie Państwa zgody
(np. w razie wypadku i
musimy podać Państwa
dane osobowe personelowi
medycznemu).

istotnych interesów jednostki
w sytuacjach życia lub
śmierci.

W celu zarządzania naszymi
relacjami z Państwem, w
tym:
● do wysyłania
ważnych
powiadomień, takich
jak komunikaty o
zmianach w naszych
warunkach i
zasadach (w tym
niniejszej Informacji
o ochronie
prywatności);
● do dostarczania
ważnych informacji w
czasie rzeczywistym
o zamówionych u
nas produktach lub
usługach (np.
zmiana czasu lub
lokalizacji z powodu
nieprzewidzianych
okoliczności);
● do wysyłania
informacji, o które
Państwo prosili;
● aby odpowiedzieć na
Państwa zapytania;
● celem wysłania
informacjo z prośbą
o pozostawienie
recenzji lub opinii na
nasz temat.

●
●
●

W celu administrowania i
ochrony naszej działalności,
nadużyciom w stosunku do
Strony internetowej i
przestrzegamy zasad
bezpieczeństwa w naszych
lokalizacjach.

●
●
●

●

●
●
●

Dane indywidualne;
Dane konta i profilu;
Dane ekonomiczne i
finansowe;
Dane informatyczne

Przetwarzanie jest
konieczne
● Aby zawrzeć z
Państwem umowę;
● z uwagi na nasz
prawnie uzasadniony
interes w dostarczaniu
towarów i usług
naszym klientom.

Dane indywidualne;
Konto i profil;
Dane ekonomiczne i
finansowe;
Dane informatyczne
Dane sprzedaży;
Dane audio i wideo.

Przetwarzanie jest
konieczne:
● w naszym prawnie
uzasadnionym
interesie polegającym
na świadczeniu usług
administracyjnych i
informatycznych,
bezpieczeństwie sieci,
zapobieganiu
oszustwom oraz w
kontekście

●

●
●

●

●

●
●

●

Aby ulepszyć sposób, w
jaki będziemy pracować
w przyszłości;
aby przedstawiać
Państwu sugestie i
zalecenia dotyczące
towarów lub usług, które
mogą Państwa
zainteresować
dostarczać Państwu
odpowiednią zawartość
strony internetowej i
reklamy.
weryfikować
skuteczność naszej
komunikacji i reklam.

●
●
●
●

Do celów wewnętrznych
jak korzystanie z
analityki danych,
do identyfikowania
trendów użytkowania,
określania i mierzenia
skuteczności naszej
komunikacji,
kampanii promocyjnych
i reklam oraz do
ulepszania naszej
strony internetowej,
produktów / usług,
marketingu, relacji z
klientami i doświadczeń.

●
●
●
●

Aby komunikować się z
Państwem w sprawie
naszych usług i zarządzać
Państwa udziałem w
specjalnych wydarzeniach,
programach, promocjach,
losowaniach nagród lub
konkursach

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

reorganizacji
działalności lub
restrukturyzacji grupy;
niezbędne do
przestrzegania
przepisów prawa.

Dane indywidualne;
Dane reklamowe;
Dane konta i profilu;
Dane ekonomiczne i
finansowe;
Dane informatyczne;
Dane sprzedaży;
Dane audio i wideo.

Przetwarzanie jest
konieczne w naszym
uzasadnionym interesie:
● rozwijanie naszych
produktów i usług oraz
zapewnienie, że nasza
komunikacja i
marketing są dla
Państwa odpowiednie,
● badanie, w jaki sposób
nasi klienci korzystają
z naszych produktów /
usług,
● rozwijanie naszej
działalności
● informowanie o naszej
strategii
komunikacyjnej i
marketingowej.

Dane indywidualne;
Dane reklamowe;
Dane konta i profilu;
Dane ekonomiczne i
finansowe;
Dane informatyczne;
Dane sprzedaży;
Dane audio i wideo.

Przetwarzanie jest
niezbędne dla naszych
uzasadnionych interesów,
polegających na określaniu
typów klientów naszych
produktów i usług
● w celu aktualizowania i
dostosowywania naszej
strony internetowej,
● do rozwoju naszej
działalności i
informowania o naszej
strategii marketingowej

Dane indywidualne;
Dane reklamowe;
Dane konta i profilu;
Dane ekonomiczne i
finansowe;
Dane informatyczne;
Dane sprzedaży;
Dane audio i wideo.

Przetwarzanie jest
konieczne:
● w celu wykonania
umowy;
● dla naszych
uzasadnionych
interesów do
promowania naszej
działalności

Aby sprzedać, przygotować
do sprzedaży lub zbyć
naszą firmę w całości lub w
części, w tym potencjalnym
nabywcom lub ich doradcom

●
●
●
●
●
●
●

W celu egzekwowania lub
zastosowania naszych
warunków użytkowania,
warunków dostaw i innych
umów ze stronami trzecimi.

●
●
●
●
●
●
●

Dane indywidualne;
Dane reklamowe;
Dane konta i profilu;
Dane ekonomiczne i
finansowe;
Dane informatyczne;
Dane sprzedaży;
Dane audio i wideo.

Przetwarzanie jest
niezbędne:
● dla naszych
uzasadnionych
interesów,
polegających na
określaniu typów
klientów naszych
produktów i usług,
● w celu aktualizowania i
dostosowywania
naszej Strony
internetowej,
● do rozwoju naszej
działalności i
informowania o naszej
strategii
marketingowej.

Dane indywidualne;
Dane reklamowe;
Dane konta i profilu;
Dane ekonomiczne i
finansowe;
Dane informatyczne;
Dane sprzedaży;
Dane audio i wideo.

Przetwarzanie jest
niezbędne dla
uzasadnionych interesów w
zakresie ochrony naszej
działalności i mienia oraz
odzyskiwania należnych
nam długów.

2. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody:
Państwa dane możemy wykorzystywać na podstawie odrębnie udzielonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych i w takim przypadku uzyskamy Państwa wcześniejszą
zgodę.
Podstawą prawną zgody jest wykorzystywanie przez nas wyłącznie w związku z
przetwarzaniem, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest wykorzystywana do
przetwarzania, które jest niezbędne lub obligatoryjne w jakikolwiek sposób, w tym gdy
wykorzystujemy informacje w celu podpisania umowy z Państwem lub na podstawie w naszym
uzasadnionym interesie.
W każdej chwili możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie przez nas
Państwa danych osobowych poprzez wysłanie informacji do naszego Inspektora ochrony
Danych.
Świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda na przetwarzanie podanych danych
osobowych w zakresie komunikacji Administratora z Użytkownikiem.
Podczas podawania danych osobowych w formularzu kontaktowym, na infolinii, itp. w celu
komunikacji z Administratorem, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych

danych osobowych w zakresie komunikacji Administratora z Użytkownikiem. Zakres
podawanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty e-mail / numer telefonu.
Administrator w tym zakresie będzie przetwarzał dane osobowe w celu świadczenia usług
elektronicznych (przesyłanie treści SMS) oraz przeprowadzania badania satysfakcji klienta w
ramach świadczonych usług.
6. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH
Państwa Dane osobowe możemy udostępnić:
●

spółkom pozostających w ramach wspólnej grupy kapitałowej oraz podmiotom
stowarzyszonym lub osobom trzecim przetwarzającym dane, które mogą przetwarzać
dane w naszym imieniu, aby umożliwić nam wykonywanie naszych zwykłych praktyk
biznesowych, (np. przetwarzanie płatności kartą w naszym imieniu), umożliwienie
przesłania zdjęcia uszkodzenej szyby pojazdu poprzez cyfrowe przesłanie na stronę
internetową, do której mamy dostęp) oraz informowania o umówionej wizycie.
Każde takie ujawnienie będzie miało na celu wyłącznie umożliwienie nam
przetwarzania Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce.

●

●
●
●

●
●
●
●

●

spółkom pozostających w ramach wspólnej grupy kapitałowej i podmiotom
stowarzyszonym lub osobom trzecim przetwarzającym dane, z którymi możemy się
skontaktować w związku z każdym Państwa zapytaniem, na temat usług, które
będziemy lub świadczyliśmy;
naszym partnerom ubezpieczeniowym i zarządzającym flotą pojazdów oraz innym
osobom trzecim zaangażowanym na podstawie Państwa dyspozycji;
naszym partnerom zajmującym się zbieraniem Państwa opinii;
organom nadzoru oraz pozostałym podmiotom, którzy mają prawo żądania Państwa
danych osobowych w związku ze zgłoszeniem potencjalnego lub rzeczywistego
naruszenia obowiązującego prawa lub regulacji;
naszym zewnętrznym księgowym, ubezpieczycielom, audytorom, prawnikom, doradcą
finansowym;
organom ścigania, sądom lub innym właściwym organom w zakresie niezbędnym do
wykonywania i przestrzegania prawa;
właściwym organom jeśli jest to niezbędne w celu zapobiegania przestępstwom,
prowadzenia dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw;
stronom trzecim, które rozważają lub zdecydowały się na nabycie części lub
wszystkich naszych aktywów lub udziałów, fuzji z nami lub na których możemy
przenieść naszą działalność (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub
likwidacji);
stronom trzecim obsługującym wtyczki lub treści (takie jak Facebook, Twitter,
Instagram) w naszej Stronie Internetowej, z którymi użytkownik decyduje się wchodzić
w interakcje;

7. DANE OSOBOWE INNYCH OSÓB

Jeśli przekazują nam Państwo dane osobowe dotyczące kogoś innego (np. dyrektorów lub
pracowników, osób z którymi prowadzą Państwo interesy lub osób, które Państwu pomagają
przy wykonaniu naszej usługi) zobowiązani są Państwo do posiadania uprawnienia do
ujawnienia nam tych danych osobowych tych osób oraz że bez podejmowania przez nas
dalszych kroków możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać te dane osobowe, jak opisano
w niniejszej Polityce prywatności.
Należy upewnić się, że osoba, której dane dotyczą, jest świadoma zapisów niniejszej Polityki
prywatności, ponieważ będą miały do tej osoby zastosowanie (w szczególności w jaki sposób
gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe oraz stosowane przez nas praktyki dotyczące
udostępniania danych osobowych, prawo tej osoby do uzyskania dostępu do danych
osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz konsekwencje niepodania danych
osobowych).
8. AKTUALNOŚĆ PAŃSTWA DANYCH
Ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na temat Państwa były dokładne i aktualne.
Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania lub weryfikowania dokładności
danych osobowych udostępnionych przez Państwa.
Prosimy o informowanie nas, jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie w trakcie Państwa
współpracy z nami, logując się na swoje konto lub kontaktując się z nami.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek
niedokładnych, nieautentycznych, niepełnych, nieaktualnych danych osobowych, które
zostały nam przez Państwa przekazane.
9. PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Dane, które od Państwa zbieramy, mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu
docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również
przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla
jednego z naszych dostawców.
Taki personel może być zaangażowany między innymi w realizację Państwa zamówienia,
przetwarzanie Państwa szczegółów płatności, świadczenia usług wsparcia lub analizy
danych, które pomogą nam ulepszyć nasze usługi dla Państwa i innych osób w przyszłości.
Przesyłając nam swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na takie przekazanie,
przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że
Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką
prywatności.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. W sytuacji naruszenia
Państwa danych zastosujemy odpowiednie procedury nakazane wewnętrznymi regulaminami
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Prosimy o nieudostępnianie komukolwiek haseł stworzonych w ramach strony intenetowej
www.autoglass.pl.

10. CZAS PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z Polityką retencji danych. W celu
umożliwienia
nam
realizacji dożywotniej
gwarancji oferowanej
Państwu
przez
Autoglass® oraz korzystania z tej korzyści przechowujemy naszą dokumentację przez
okres 15 lat od daty wykonania naszej usługi.

11. WYMOGI UMOWNE I USTAWOWE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W pewnych sytuacjach podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane w celu
zachowania zgodności z prawem, umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy.
Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, niezbędne natomiast do
wykonania usługi. Jeśli nie podają Państwo swoich danych osobowych, konsekwencją
niepodania danych osobowych może być to, że możemy nie być w stanie wykonać naszych
usług na poziomie, jakiego oczekujecie w ramach zawartej z Państwem umowy.
Przykładem może być sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu określonych
usług, ponieważ nie posiadamy pełnych danych lub w ogóle nie możemy wykonać zawartej z
Państwem umowy, ponieważ w tym celu opieramy się na danych osobowych, które podaliście
Państwo i ta informacja jest nieprawidłowa. Więcej informacji można znaleźć w naszych
Warunkach handlowych .

12. PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, w tym odpowiednich przepisów o ochronie danych
osobowych, oprócz możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych
osobowych, mają Państwo szereg praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych, w tym:
● prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy lub
kontrolujemy;
● prawo żądania sprostowania wszelkich nieścisłości w danych osobowych lub, po
uwzględnieniu celów naszego przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych
danych;
● prawo do żądania, z uzasadnionych powodów określonych w przepisach prawa:
1. usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy;
2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy lub
kontrolujemy;
● prawo do wniesienia sprzeciwu - na prawnie uzasadnionych podstawach wynikających
z przepisów prawa - wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

●

●

prawo do otrzymania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do
przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora w zakresie
przewidzianym przez przepisy prawa;
prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
do Biura Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o
kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych wskazanych
w niniejszej Polityce.
13. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie Strony internetowej. Jeśli łączą się Państwo z inną
witryną z naszej Strony internetowej, należy pamiętać o zapoznaniu się polityki prywatności
innej strony internetowej. Nie kontrolujemy niepołączonych witryn internetowych osób trzecich
i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie Państwa danych osobowych
przez niepołączone witryny internetowe osób trzecich.
Data: 1 grudzień 2020 r.

