
Polityka prywatności ZTE Katowice Sp. z o.o.

Dbając o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów, jak również odnosząc

się do obowiązujących przepisów prawa w firmie ZTE Katowice Sp. z o.o. ustanowiono Politykę

Prywatności. Określa ona zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez

Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.serwis.zte.pl.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  Dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1.  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  ZTE  Katowice  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą

Siemianowicach Śląskich, zwana dalej Spółką;Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu

obsługi serwisowej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);

2. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

5.  Posiadacie  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznacie Państwo, iż

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest  dobrowolne;

8.  Państwa dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie

profilowania.

Zmiana Państwa danych osobowych, usunięcie ich z bazy Spółki, cofnięcie zgody oraz pozyskanie

wszelkich  informacji  jest  możliwe za  pośrednictwem strony  www.serwis.zte.pl,   pod  numerem

telefonu: +48 32 229 49 80 lub mailowo: serwis@zte.pl



Podanie przez  Państwa danych  osobowych jest  dobrowolne,  jednak niektóre z  Państwa danych

mogą  być  niezbędne  do  zawarcia  umowy i  prawidłowego  świadczenia  naszych  usług  lub  aby

spełnić wymagania prawne, których musimy przestrzegać. 

Jeśli interesują Państwa nasze oferty handlowe  i wyraziliście Państwo zgodę na ich otrzymywanie,

możemy przesyłać Państwu wiadomości handlowe.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Państwa dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy

Państwa  o  tym  i  poprosimy  o  Państwa zgodę,  o  ile  zgodnie  z  przepisami  prawa  będzie  ona

wymagana.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się w jak najkrótszym czasie, jednak

musi być odpowiedni do realizacji umowy.

Aby  sprostać  wymogom  prawnym  Spółka  opracowała  i  wdrożyła  dokument  -  Polityka

Bezpieczeństwa Danych Osobowych - dokument określający formę zabezpieczania danych u ADO

oraz  zawiera  zestaw  procedur,  opisów  środków  technicznych  i  organizacyjnych  oraz  zbiorów

danych a także świadczy o wysokim standardzie ochrony danych osobowych w Spółce.

Pliki "cookies"

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm "cookies",  który służy identyfikacji

sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. "Ciasteczka" nie zawierają żadnych danych

osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu

plików należy dopowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny

mogą nie działać.

Cookies,  które  stosujemy,  są  bezpieczne  dla  Twoich  urządzeń,  są  wolne  od  wirusów  czy

niechcianego oprogramowania.

Zastrzegamy  sobie  prawo  do  zmian  w  Polityce  Prywatności.  Wszelkie  zmiany  zostaną

niezwłocznie udostępnione na stronie.


