CLAUZA DE INFORMAȚII
Cine este administratorul datelor dvs. personale?
Administratorul dvs. de date personale este următoarea companie: Idea Technik Sp. z o.o. cu sediul in Sieradz, Zakładników
str., 98-200 Sieradz. Datele de contact: numărul de telefon. +48 43 822 80 00, e-mail: biuro@mtautomatic.pl.
În ce scop avem nevoie de datele dvs. personale?
Administratorul procesează datele personale după cum urmează:
•
pregătirea și prezentarea ofertei în legătură cu cererea de produs sau formularul de contact adresat operatorului
prin intermediul site- ului www.mtautomatic.pl,
•
tratarea altor întrebări adresate administratorului de date prin intermediul site- ului www.mtautomatic.pl prin
intermediul formularului de contact,
•
să vă contactăm in scopuri legate de o solicitare sau un formular de contact,
•
pentru ca administratorul de marketing să își poată administra propriile servicii,
•
efectuarea de cercetări și analize de către administratorul de date, printre altere, privind funcționalitatea site- ului
îmbunătățirea funcționării serviciilor sau estimarea principalelor interese și nevoi ale vizitatorilor,
•
stocarea datelor în scopuri de arhivare.
Trebuie să ne oferiti datele dvs. personale?
Furnizarea datelor personale este voluntară, cu toate acestea este necesar să răspundeți la problemele pe care le raportați
într-un formular trimis prin intermediul site- ului www.mtautomatic.pl.
Care sunt drepturile dvs. asupra operatorului de date privind datele procesate?
Vă garantăm că veti indeplini toate drepturile dvs. în conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor.
Datele dvs. personale sunt procesate pe baza consimtămăntului dvs. si aveti dreptul să le retrageti in orice moment.
Retragerea consimtămăntului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.
În acelasi timp, aveti optiunea de a accesa si de a actualiza datele date.
Aveți dreptul să solicitați eliminarea sau limitarea prelucrării și dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul de a
transfera date.
Puteți să vă exercitați drepturile contactând administratorul prin intermediul detaliilor de contact de mai sus.
Aveți dreptul să depuneți o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Cu cine impărtășim informațiile dvs. personale?
Administratorul poate să vă împărtășească datele personale cu entități care sprijină Idea Technik Sp. z o.o. în furnizarea
serviciilor pe cale electronică.
Pentru cât timp stocam datele dvs. personale?
Controlorul de date va stochează datele dvs. personale in legătura cu ancheta făcută prin intermediul site- ului
www.mtautomatic.pl pentru un produs sau un formular de contact, pentru timpul necesar pentru pregătirea ofertei și
pentru a furniza un răspuns.
În plus, datele pot fi stocate în scopul prevenirii fraudei , în scopuri statistice și de arhivare pe o periodă de 10 ani de la data
primirii unei anchete de produs sau a unui formular de contact.
Transferăm datele dvs. către țări din afara Spațiului Economic European?
Datele dvs. personale nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.
Ne procesăm automat datele personale (inclusiv profilarea) într-un mod care afectează drepturile dvs.?
Nu există niciun profil ca parte a prelucrării.

