Polityka ochrony danych osobowych NA Technology Sp. z o.o.

Chronimy Twoje dane osobowe
NA Technology Sp. z o.o. działająca na terenie Polski, Czech i Słowacji. Niniejsza Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu
danych osobowych w firmie.
W NA Technology Sp. z o.o. zobowiązujemy się do ochrony przekazanych danych osobowych. Ochrona Twoich danych
osobowych jest dla nas ważna.
Przetwarzając dane osobowe kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (dalej „Rozporządzenie”), które weszło w życie 25 maja 2018 r.
W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje o tym, dlaczego, kiedy, jak i jakie dane osobowe przetwarzamy w NA
Technology Sp. z o.o.. Znajdziesz również sposób na skontaktowanie się z nami, jeśli masz pytania dotyczące np. przetwarzania
Twoich danych osobowych lub jak poprawić dane osobowe.
Zachęcamy do uważnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Polityce i pilnowania jej treści, ponieważ dokument może
być aktualizowany. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Polityka była jak najbardziej przejrzysta. Jeśli nadal coś jest dla Ciebie
niejasne, z przyjemnością wyjaśnimy Ci dowolny termin lub dowolną jego część.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pisemnie pod adresem ul. Wałbrzyska 6-8, 52-314, Wrocław, e-mailem
pod adresem galdun@na-technology.pl, telefonicznie pod numerem 0048 451 046 799 lub w dowolnej naszej placówce.

Przydatne terminy
Wyjaśnijmy kilka podstawowych pojęć związanych z ochroną danych osobowych. Wierzymy, że pozwoli to lepiej zrozumieć i
zrozumieć, dlaczego w NA Technology Sp. z o.o.. kontynuować przetwarzanie danych osobowych w wybrany sposób.
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w
szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator sieci lub jeden lub kilka szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych , psychicznej,
ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej;
„Podmiot danych” oznacza osobę fizyczną, której dotyczą dane osobowe;
„Administrator danych” to osoba, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i jest przede wszystkim
odpowiedzialna za przetwarzanie. O ile niniejsza Polityka, warunki konkretnej umowy lub zgoda nie stanowią inaczej,
administratorem danych osobowych jest jedna lub więcej spółek NA Technology Sp. z o.o..;
„Przetwarzający dane” oznacza osobę, która przetwarza dane osobowe dla administratora;;
„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dotyczących danych osobowych lub zestawów danych
osobowych, które są przeprowadzane z wykorzystaniem lub bez zautomatyzowanych procedur, takich jak zbieranie, nagrywanie,
organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, przeglądanie,
wykorzystywanie, tworzenie dostępne poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Kategorie osób, których dane dotyczą
Osobą, której dane dotyczą, może być:
• klient NA Technology Sp. z o.o., jego pracownikowi lub przedstawicielowi;
• partner biznesowy NA Technology Sp. z o.o., jej pracownikowi lub przedstawicielowi;
• inna osoba pozostająca w stosunku umownym z NA Technology Sp. z o.o.;
• gość i inna osoba poruszająca się na terenie NA Technology Sp. z o.o., które są monitorowane przez system kamer;
• osoba uczestnicząca w wydarzeniach organizowanych przez NA Technology Sp. z o.o. lub wydarzenia, w których NA
Technology Sp. z o.o.. uczestniczy;
• odwiedzający stronę internetowa NA Technology Sp. z o.o. stronie internetowej;
• pracownik NA Technology Sp. z o.o.
• osoba poszukująca pracy w NA Technology Sp. z o.o.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu – np. po to, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą,
a także zrealizować konkretną umowę. Obowiązek przetwarzania danych wynika również z szeregu przepisów prawa. Na
przykład musimy przetwarzać dużo danych w celach archiwizacyjnych. Niektóre dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne
do ochrony praw i prawnie chronionych interesów NA Technology Sp. z o.o.. Jednak przetwarzanie z tego powodu jest
ograniczone, dokładnie oceniamy istnienie prawnie uzasadnionego interesu. W pozostałych przypadkach przetwarzamy Twoje
dane wyłącznie za Twoją zgodą.
Procedury selekcji na wolne stanowiska
Na potrzeby postępowań kwalifikacyjnych na wolne stanowiska w NA Technology Sp. z o.o. zbieramy Twoje dane osobowe
poprzez Twoje CV, a także za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w tych celach na naszej stronie internetowej.
Wykorzystujemy te dane osobowe do celów konkretnej procedury selekcji i negocjacji w sprawie zawarcia umowy i tylko na czas
trwania tej procedury selekcji. Prowadzenie ewidencji kandydatów nawet po zakończeniu określonej procedury selekcji i
późniejsza komunikacja w przypadku wakatu wymagają Twojej zgody.
Podstawa prawna:
•
negocjacje w sprawie zawarcia umowy
•
Twoja zgoda.
Zasoby ludzkie
Firma NA Technology Sp. z o.o. przetwarza również dane osobowe swoich pracowników. Informacje o przetwarzaniu danych
osobowych pracowników zawarte są w odrębnym dokumencie.
Sprzedaż produktów oraz świadczenie usług serwisowych i kalibracyjnych klientom końcowym
W celu zawarcia umowy, w szczególności umowy kupna lub umowy o świadczenie usług, przetwarzamy Twoje dane osobowe
niezbędne do Twojej identyfikacji. W celu prawidłowego wykonania umowy przetwarzamy Twoje dane kontaktowe lub
podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników lub przedstawicieli klientów oraz inne dane osobowe, które są
niezbędne do wykonania umowy (np. rachunek bankowy).
Podstawa prawna:
•
zawarcie i wykonanie umowy.
•
organizowanie szkoleń i prowadzenie kursów edukacyjnych
W celu zawarcia umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do Twojej identyfikacji. Twoje dane kontaktowe lub
podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników lub przedstawicieli klientów szkoleń i kursów przetwarzamy w celu
prawidłowego wykonania umowy. W celu prowadzenia listy obecności na szkoleniach przetwarzamy również dane osobowe
uczestników szkoleń i kursów w zakresie imienia, nazwiska, tytułu, pracodawcy, a dla potrzeb wystawiania zaświadczeń o
ukończeniu szkolenia, także ich daty urodzenia.
Podstawa prawna:
•
zawarcie i wykonanie umowy.
•
umowy z partnerami biznesowymi (dostawcy, dystrybutorzy, producenci, przedstawiciele handlowi)
W celu zawarcia umowy, w szczególności ramowej umowy sprzedaży, umowy dystrybucji, umowy współpracy itp. przetwarzamy
Twoje dane osobowe niezbędne do Twojej identyfikacji. W celu prawidłowego wykonania umowy przetwarzamy Twoje dane
kontaktowe lub podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników lub przedstawicieli partnerów biznesowych oraz
inne dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy (np. rachunek bankowy) .
Podstawa prawna:
•
zawarcie i wykonanie umowy.
Marketing
W ramach naszych działań marketingowych wysyłamy komunikaty biznesowe dotyczące NA Technology Sp. z o.o.. produkty i
usługi w różnych formach, w tym z wykorzystaniem korespondencji papierowej i poczty elektronicznej. Przetwarzanie w celach
marketingu bezpośredniego (np. wysyłanie wiadomości e-mail do klientów) można uznać za przetwarzanie, które odbywa się ze
względu na uzasadniony interes. W szerszym zakresie realizujemy działania marketingowe na podstawie Twojej zgody.
Przez przetwarzanie w celach marketingowych rozumiemy również poznanie Twoich preferencji oraz oferowanie Ci produktów i
usług. W tym celu korzystamy z grupowania i oceny podstawowych danych oraz danych o produktach i usługach, nawet w
sposób automatyczny. Na podstawie wyników analiz możemy znaleźć dla Ciebie najbardziej odpowiednie produkty i usługi,
abyśmy nie zawracali Ci głowy nietrafnymi ofertami.

Możesz ograniczyć marketing bezpośrednio w naszej komunikacji biznesowej, co obejmuje możliwość zaprzestania ich
wysyłania, w ramach rozmowy telefonicznej, e-mailem, pisemnie lub osobiście w siedzibie naszych firm lub w naszej siedzibie.
Pamiętaj, że jeśli ograniczysz marketing, nadal możemy wykorzystać Twój kontakt do celów innych niż marketing.
Podstawa prawna:
•
Twoja zgoda
•
nasze uzasadnione interesy.
Prezentacja NA Technology Sp. z o.o.. i komunikacja medialna
Dla potrzeb NA Technology Sp. z o.o.. prezentacja i komunikacja medialna, organizujemy lub uczestniczymy w różnych
wydarzeniach, w których wykonywane są zdjęcia i filmy. Następnie możemy udostępniać te zdjęcia i filmy w sieciach
społecznościowych, na naszej stronie internetowej, a także na stronach internetowych naszych partnerów oraz w innych
mediach. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do przetwarzania takich nagrań fotograficznych lub wideo przez NA Technology
Sp. z o.o. możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, a my podejmiemy niezbędne środki.
W przypadku warunkowego uczestnictwa w wydarzeniu poprzez zaproszenie lub rejestrację, poinformujemy Cię z
wyprzedzeniem o wykonaniu i wykorzystaniu zdjęć w ten sposób. W niektórych przypadkach jesteśmy również zainteresowani
powiązaniem Twojego imienia i nazwiska oraz funkcji lub stanowiska pracy ze zdjęciami. Jednak zrobimy to tylko za Twoją
zgodą.
Podstawa prawna:
•
Twoja zgoda
•
nasze uzasadnione interesy.
Komunikacja za pośrednictwem formularza internetowego i innej komunikacji
Możesz skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy za pośrednictwem naszej strony internetowej.
W formularzu kontaktowym podajesz imię, nazwisko, telefon, e-mail, firmę i ewentualnie inne informacje, które nam przekazujesz.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia Twojej prośby, skargi lub odpowiedzi na pytanie. Wypełniając formularz
kontaktowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Również w przypadku innej formy komunikacji Twoje
dane osobowe przetwarzamy tylko przez czas niezbędny do uregulowania komunikacji z Tobą, chyba że mamy inną podstawę
prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna:
•
Twoja zgoda.
Prezentacja NA Technology Sp. z o.o.. i komunikacja medialna
Dla potrzeb NA Technology Sp. z o.o. prezentacji i komunikacji medialnej, organizujemy lub uczestniczymy w różnych
wydarzeniach, w których wykonywane są zdjęcia i filmy. Następnie możemy udostępniać te zdjęcia i filmy w sieciach
społecznościowych, na naszej stronie internetowej, a także na stronach internetowych naszych partnerów oraz w innych
mediach. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do przetwarzania takich nagrań fotograficznych lub wideo przez NA Technology
Sp. z o o. możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, a my podejmiemy niezbędne środki.
W przypadku warunkowego uczestnictwa w wydarzeniu poprzez zaproszenie lub rejestrację, poinformujemy Cię z
wyprzedzeniem o wykonaniu i wykorzystaniu zdjęć w ten sposób. W niektórych przypadkach jesteśmy również zainteresowani
powiązaniem Twojego imienia i nazwiska oraz funkcji lub stanowiska pracy ze zdjęciami. Jednak zrobimy to tylko za Twoją
zgodą.
Podstawa prawna:
•
Twoja zgoda
•
nasze uzasadnione interesy.
Komunikacja za pośrednictwem formularza internetowego i innej komunikacji
Możesz skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy za pośrednictwem naszej strony internetowej.
W formularzu kontaktowym podajesz imię, nazwisko, telefon, e-mail, firmę i ewentualnie inne informacje, które nam przekazujesz.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia Twojej prośby, skargi lub odpowiedzi na pytanie. Wypełniając formularz
kontaktowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Również w przypadku innej formy komunikacji Twoje
dane osobowe przetwarzamy tylko przez czas niezbędny do uregulowania komunikacji z Tobą, chyba że mamy inną podstawę
prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna:
•
Twoja zgoda.

Odwiedzanie naszej strony internetowej
Ogólnie można odwiedzić stronę internetową NA Technology Sp. z o.o.. bez konieczności podawania swojej tożsamości lub
jakichkolwiek innych informacji o sobie. Za pomocą plików cookies przetwarzamy informacje dotyczące korzystania z naszej
strony internetowej. Informacje te pozwolą nam poprawić jakość naszej strony internetowej lub naszych usług marketingowych.
Podstawa prawna:
•
Twoja zgoda
•
nasze uzasadnione interesy.
Księgowość i podatki
Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i transakcyjne w celu wypełnienia naszych obowiązków księgowych i
podatkowych wobec organów administracyjnych nałożonych na nas ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku od towarów i
usług oraz innymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi.
Podstawa prawna:
•
wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Bezpieczeństwo
Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo mienia fizycznego, danych i osób poprzez monitoring przez systemy kamer. Systemy
kamer są instalowane w celu ochrony ludzi i mienia przed wykroczeniami, przede wszystkim w celu zapobiegania i wyjaśniania
napadów rabunkowych, włamań, kradzieży i wandalizmu. Pomieszczenia monitorowane przez systemy kamer są zawsze
widocznie oznakowane, a w ich pobliżu dostępne są informacje o monitoringu. Nagrania z kamer przechowujemy w
bezpiecznych miejscach. Nagrania przechowujemy tylko przez rozsądny okres, w zależności od poszczególnych kamer i ich
lokalizacji, ale maksymalnie przez 30 dni.
Podstawa prawna:
•
nasze uzasadnione interesy.
•
wykonywanie lub obrona praw
W przypadku, gdy jesteśmy zmuszeni do wyegzekwowania naszych należności za pomocą środków prawnych lub jeśli jesteśmy
stroną postępowania sądowego, a postępowanie dotyczy Ciebie, lub jeśli rozwiążemy spór z Tobą poza sądem, lub jeśli możesz
podać ważne informacje dla rozwiązania problemu sporu, wykorzystamy Twoje dane identyfikacyjne, dane dotyczące stosunku
prawnego z Tobą, dane dotyczące realizacji umowy lub inne dane niezbędne do ochrony naszych praw.
Podstawa prawna:
•
nasze uzasadnione interesy.
•
administracja wewnętrzna, optymalizacja procesów, certyfikacja
Nasi pracownicy przetwarzają Twoje dane osobowe w ramach wykonywania obowiązków w ramach procesów ustanowionych w
NA Technology Sp. z o.o.. Stworzyliśmy między innymi różne systemy zatwierdzania, rejestracji i raportowania. Twoje dane
identyfikacyjne i kontaktowe są wykorzystywane do planowania, zarządzania projektami, oceny itp. Twoje dane osobowe
przetwarzane w tych celach pozyskujemy przede wszystkim za pośrednictwem formularzy opartych na normach ISO w zakresie
zarządzania jakością, a także normach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Podstawa prawna:
•
Twoja zgoda
•
nasze uzasadnione interesy
•
wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Oprócz powyższego, wszelkie inne dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli dobrowolnie je nam przekażesz. Zastrzegamy
sobie prawo do zniszczenia niechcianych danych osobowych.
W niektórych przypadkach może nastąpić dalsze przetwarzanie danych osobowych wykraczające poza cel, dla którego dane
osobowe zostały pierwotnie pozyskane.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Respektujemy zasadę minimalizacji danych osobowych. Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, których bezwzględnie
potrzebujemy lub dane osobowe, które nam przekazujesz za Twoją zgodą, wykraczające poza zakres niezbędnego
przetwarzania.
Poniżej dowiesz się, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy. Bardziej szczegółowy zakres danych osobowych
przetwarzanych w poszczególnych celach znajduje się w dalszej części „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?”.

NA Technology Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
•
dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia, adres stałego zamieszkania, ilustracja Twojego podpisu;
jeśli prowadzisz działalność gospodarczą numer identyfikacyjny, siedzibę, numer VAT;
•
dane kontaktowe: adres kontaktowy, numer telefonu, faks, e-mail;
•
inne dane niezbędne do wykonania umowy: dane bankowe;
•
nagrania fotograficzne i wideo;
•
dane przetwarzane na podstawie zgody;
•
dane transakcyjne oraz dane dotyczące korzystania z naszych produktów i usług: numer lub inny identyfikator umowy,
informacje dotyczące przedmiotu umowy lub wykonania umowy, dane dotyczące korzystania z naszych produktów i
usług, historia działalności;
•
dane wynikające z komunikacji: dane z korzystania z naszej strony internetowej.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce
lub do wypełnienia obowiązków prawnych.
Ostatni okres przetwarzania danych osobowych, który stosujemy wobec Ciebie w NA Technology Sp. z o.o. wynosi 10 lat od
dnia powstania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a jedną z NA Technology Sp. z o.o. spółka została rozwiązana lub 10 lat
od końca okresu podatkowego, w którym miało miejsce świadczenie. Obowiązek przechowywania danych identyfikacyjnych i
transakcyjnych nakłada na nas ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług oraz inne przepisy rachunkowe i
podatkowe. Jednak archiwizujemy również Twoje dane osobowe przez okres 10 lat ze względu na nasze prawnie uzasadnione
interesy, zwłaszcza w przypadku konieczności przedstawienia dowodów w sporze prawnym, z uwzględnieniem ustawowych
terminów przedawnienia wynikających z Kodeksu Cywilnego.
Przechowujemy dane, które przetwarzamy za Twoją zgodą, tak długo, jak długo zgoda została nam ważnie udzielona. W
przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe przetwarzamy przez
okres wskazany w danej zgodzie, nie dłużej jednak niż przez czas trwania naszego stosunku umownego oraz 5 lat od jego
zakończenia. Jeżeli nie zostaniesz naszym klientem, tj. nie dojdzie do zawarcia stosunku umownego, Twoje dane przetwarzamy
przez okres wskazany w konkretnej zgodzie, jednak maksymalnie przez okres 5 lat od udzielenia zgody. W celu uniknięcia
wątpliwości zachowujemy samą zgodę oraz zmianę lub cofnięcie zgody ze względu na nasze uzasadnione interesy przez cały
okres ważności zgody oraz 10 lat po jej wygaśnięciu.
Czy jesteś zobowiązany do podania nam danych osobowych?
Przekazanie danych, które przekazujesz nam za Twoją zgodą jest dobrowolne. Wymagamy przekazania innych danych,
ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia ciążących na nas obowiązków
prawnych lub ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli nie podasz nam takich danych, nie możemy zawrzeć z
Tobą odpowiedniej umowy lub nie możemy dostarczyć Ci odpowiedniego produktu lub usługi.
Zgoda
Jeśli poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prośba o wyrażenie zgody lub zgoda, którą udzielamy
Ci na badanie i podpisanie lub inną zgodę, jest jasno sformułowana i zapewni Ci rozsądną podstawę do podjęcia decyzji. Możesz
odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktów wymienionych na początku i na końcu niniejszej
Polityki.
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce lub
do celów, o których zostałeś w inny sposób poinformowany. Oznacza to, że po wyrażeniu przez nas zgody na przetwarzanie
Twoich danych osobowych będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z za Twoją zgodą i/lub do czasu cofnięcia zgody.
Jednakże, nawet jeśli Twoja zgoda zostanie cofnięta, możemy zachować niektóre z Twoich danych osobowych przez czas
niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych oraz do celów naszej obrony w ewentualnych sporach prawnych.
Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych stronom trzecim w ich celach marketingowych, chyba że otrzymamy
Twoją zgodę na te cele. Jeśli wyraziłeś taką zgodę, ale nie chcesz już otrzymywać materiałów marketingowych od strony trzeciej,
skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią stroną trzecią.
Źródła danych osobowych
W zależności od sytuacji przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach NA Technology Sp. z o.o, a także dane z
publicznie dostępnych źródeł i rejestrów oraz dane pozyskane od osób trzecich (np. naszych partnerów biznesowych).
Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych
Zarządzamy Twoimi danymi osobowymi przede wszystkim w ramach NA Technology Sp. z o.o.
Inni możliwi odbiorcy
Jeżeli jest to niezbędne do realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych celów, w szczególności jeżeli podmiot zewnętrzny w
tej dziedzinie posiada niezbędny profesjonalizm i wiedzę fachową, Twoje dane są przetwarzane przez współpracujących
dostawców. Jeżeli powierzymy komuś wykonanie określonej czynności w ramach naszych usług, odpowiednie dane osobowe

mogą być przetwarzane w ramach tej usługi. W niektórych przypadkach dostawcy ci stają się podmiotami przetwarzającymi
dane osobowe. Procesor jest uprawniony do przetwarzania danych wyłącznie w celu wykonywania czynności, do której został
upoważniony przez właściwego administratora. W takim przypadku Twoja zgoda nie jest wymagana do celów przetwarzania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

instytucje finansowe;
organy administracyjne w ramach wypełniania obowiązków prawnych przewidzianych odpowiednimi przepisami
prawa;
nasi partnerzy biznesowi (zwłaszcza dostawcy i podwykonawcy);
dostawcy usług IT, w tym przechowywania w chmurze;
agencje marketingowe i dostawcy usług marketingowych;
administrator systemu kamer;
prawnicy;
audytorzy;
dostawcy usług poligraficznych i pocztowych, w tym kurierzy.

Oprócz powyższego przekazujemy dane osobowe poza NA Technology Sp. z o.o. tylko jeśli mamy Twoją zgodę lub jeśli jest to
wymagane przez prawo. Niektóre władze publiczne i inne organizacje mają prawo żądać informacji o Tobie.
W niektórych przypadkach przekazujemy również dane osobowe naszym partnerom biznesowym lub innym osobom w
państwach trzecich (spoza UE), takich jak Japonia i USA. Są one związane głównie z pochodzeniem produktu, który dostarcza
Państwu NA Technology Sp. z oo, a przelew następuje w przypadku złożenia zamówienia lub reklamacji produktu. W niektórych
przypadkach dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na wymogi prawne związane z zezwoleniem na
wywóz produktu. Zawsze jednak zwracamy uwagę na poziom ochrony przekazanych w ten sposób danych osobowych.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone przez Ciebie dane były jak najbardziej bezpieczne. W tym celu wprowadziliśmy
szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić Twoje dane osobowe przed niezamierzonym lub niezgodnym z
prawem zniszczeniem, niezamierzoną utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wszelkimi innymi
niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.
Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tylko do pracowników NA Technology Sp. z o.o. oraz dostawców NA
Technology Sp. z o.o.. którzy potrzebują tych informacji w celu przetwarzania ich w naszym imieniu i którzy są umownie
zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych.
Jak już wspomniano, w niektórych przypadkach przekazujemy lub jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych
osobom trzecim. W takich przypadkach wybieramy zaufanych partnerów, z którymi zapewniliśmy, że będą przestrzegać co
najmniej takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jaki zapewniamy w NA Technology Sp. z o.o.
Przekazując dane osobowe organom administracyjnym, zawsze korzystamy z najodpowiedniejszych i najbezpieczniejszych opcji,
jakie oferuje właściwy organ.
Korzystamy z pamięci w chmurze, która zasadniczo znajduje się na terenie UE i zawsze zapewniamy wysoki poziom
bezpieczeństwa danych.
Strona internetowa
Możesz odwiedzić stronę internetowa NA Technology Sp. z o.o. bez konieczności podawania swojej tożsamości lub
jakichkolwiek innych informacji o sobie. W przypadku korzystania z serwisu NA Technology Sp. z o.o., rejestrujemy informacje z
Twojej przeglądarki, które mogą zawierać dane osobowe. Do zbierania tych informacji używamy różnych plików cookie.
Informacje te mogą obejmować Twój adres IP, unikalny identyfikator wykorzystujący pliki „cookies”, informacje o plikach cookie,
typ urządzenia, domenę, typ i język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, kraj i strefę czasową, informacje o Twoich krokach
na naszej stronie internetowej oraz godzinę i datę wejścia na naszą stronę. Informacje te pozwolą nam poprawić jakość naszej
strony internetowej lub naszych usług marketingowych.
Za pośrednictwem serwisu osoby trzecie mogą również zbierać informacje, korzystając z tzw. plików cookie, wtyczek i widżetów.
Te strony trzecie zbierają dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, a ich przetwarzanie podlega ich własnym
zasadom ochrony danych stron trzecich.
Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które witryny internetowe przechowują na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy
zaczynasz z nich korzystać. Służą do zapamiętywania Twoich preferencji i działań, które na nich podejmujesz (np. dane
logowania, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania). Przez pewien czas nie musisz ponownie wprowadzać tych
informacji.
Dlaczego NA Technology Sp. z o.o. używa plików cookie i innych technologii śledzenia?

Pliki cookie i inne technologie śledzenia mogą być wykorzystywane w naszej witrynie internetowej i aplikacjach na różne
sposoby, na przykład w celu obsługi witryny, analizy ruchu lub w celach reklamowych. Używamy plików cookie i innych
technologii śledzenia głównie w celu ulepszenia i usprawnienia naszych usług.
Na naszej stronie używamy:
•
Krótkoterminowe własne pliki cookie, które są niezbędne do zapewnienia funkcjonowania witryny.
•
Długoterminowe własne pliki cookie, których używamy, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Ciebie. Do analizy
sieci wykorzystujemy anonimowy pomiar danych za pomocą Google Analytics.
•
Pliki cookie stron trzecich, abyśmy mogli lepiej dostosować do Ciebie komunikaty reklamowe. Są to głównie pliki
cookie z sieci społecznościowych, systemów reklamowych i osadzone filmy.
Więcej informacji o plikach cookies, wyłączanie plików cookies
Aby uzyskać więcej informacji o tym, czym są pliki cookie, jak działają, jak nimi zarządzać lub jak je usuwać, odwiedź stronę
www.allaboutcookies.org
W ustawieniach niektórych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Safari, Chrome) można ustawić wyłączenie plików
cookie i innych technologii śledzenia. Więcej opcji zarządzania plikami cookies dostępnych jest na stronie
www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.
Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre pliki cookie, funkcjonalność usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony
internetowej może być ograniczona.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Jeżeli korzystasz ze swoich praw do przetwarzanych przez nas danych osobowych, wymagamy Twojej identyfikacji.
Informujemy, że jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości drogą elektroniczną lub będziemy mieć
uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości, poprosimy Cię o przedstawienie dowodu tożsamości lub innych dowodów.
Wykluczymy jedynie to, że nie udostępnimy Twoich danych osobowych innej osobie lub że Twoje dane osobowe nie będą
modyfikowane bez upoważnienia.
Prawo do informacji i dostępu do danych osobowych
Respektujemy zasadę transparentności w przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z tą zasadą zawsze udzielimy Ci informacji
o tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy.
Twoje wnioski rozpatrzymy w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie do jednego miesiąca. W bardziej skomplikowanych
przypadkach jesteśmy uprawnieni do wydłużenia terminu do dwóch miesięcy.
Jeżeli zażądasz informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, udzielimy Ci informacji o celu przetwarzania danych
osobowych, danych osobowych lub kategorii danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, w tym wszelkie dostępne
informacje o ich źródle, odbiorcy lub kategorie odbiorców. Zostaniesz również poinformowany o planowanym okresie
przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie można tego ustalić, o kryteriach ustalania tego okresu oraz o istnieniu prawa
do żądania lub sprzeciwu wobec sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Masz prawo zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych od NA Technology Sp. z o.o., pod warunkiem, że nie zostaną
naruszone prawa i wolności innych osób. Za dodatkowe kopie na Twoją prośbę możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości
na podstawie kosztów administracyjnych. Jeżeli zgłosisz żądanie w formie elektronicznej, udzielimy Ci informacji w powszechnie
stosowanej formie elektronicznej, chyba że zażądasz innej metody.
Prawo do sprostowania
Przetwarzając Twoje dane osobowe staramy się zapewnić ich dokładność i aktualność. Postaramy się usunąć lub poprawić
niedokładne lub niekompletne dane osobowe. Jeśli stwierdzisz, że niektóre z przetwarzanych przez nas Twoich danych
osobowych są nieprawidłowe lub nieaktualne, poinformuj nas o tym. Masz prawo zwrócić się do NA Technology Sp. z o.o. do
poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie bez zbędnej zwłoki. Z uwzględnieniem celów przetwarzania
przysługuje Ci prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie poprawić danych osobowych. Są to w szczególności przypadki, w których
Twoje błędne lub nieaktualne dane osobowe znajdują się na dokumencie podatkowym, który zgodnie z prawem archiwizujemy.
O ewentualnych sprostowaniach zostaną również powiadomieni odbiorcy, którym udostępniono dane osobowe, z wyjątkiem
sytuacji, gdy jest to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernego wysiłku.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, można w każdej chwili zapobiec. Wystarczy cofnąć zgodę na takie przetwarzanie.
Prawo do usunięcia (prawo do bycia „zapomnianym”)
Możesz również skorzystać z prawa do „bycia zapomnianym”. Masz prawo do tego, aby NA Technology Sp. z o.o. firma bez
zbędnej zwłoki usunie dane osobowe dotyczące Ciebie, a NA Technology Sp. z o.o. jest zobowiązany do usunięcia danych
osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zostanie podany jeden z poniższych powodów:
dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
cofniesz zgodę, na podstawie której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej
lub prawie polskim.
W takim przypadku usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są przypadki, w których
przetwarzanie odbywa się z prawnego obowiązku lub ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na
dochodzeniu i obronie roszczeń prawnych.
O usunięciu zostaną również powiadomieni odbiorcy, którym udostępniono dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to
niemożliwe lub wymaga niewspółmiernego wysiłku.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo do NA Technology Sp. z o.o. do ograniczenia przetwarzania w każdym z następujących przypadków:
nie zgadzasz się z prawdziwością danych osobowych w czasie niezbędnym dla NA Technology Sp. z o.o. zweryfikowania
prawidłowość danych osobowych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia danych osobowych, prosząc w zamian o ograniczenie ich
wykorzystywania;
NA Technology Sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale żądasz ich w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji czy prawnie
uzasadniony interes NA Technology Sp. z o.o. przeważają powody sprzeciwu.
O wszelkich ograniczeniach zostaną również powiadomieni odbiorcy, którym udostępniono dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji,
gdy jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.
Prawo do przenoszenia danych osobowych
Przysługuje Ci prawo do uzyskania dotyczących Ciebie danych osobowych przekazanych NA Technology Sp. z o.o. w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przenoszenia
tych danych do innego administratora oraz NA Technology Sp. z o.o. nie sprzeciwia się temu, pod warunkiem, że: przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jest to przetwarzanie danych osobowych w celu
zawarcia i wykonania umowy; i w tym samym czasie
przetwarzanie odbywa się automatycznie.
Korzystając z prawa do przenoszenia danych przysługuje Ci prawo do przekazania danych osobowych przez NA Technology Sp.
z o.o. bezpośrednio do innego administratora, jeśli jest to technicznie wykonalne. Prawo do przenoszenia danych osobowych nie
może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
Prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu
Przysługuje Ci prawo do tego, aby nie być podmiotem jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu (tj. jakiejkolwiek formie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającej na
ich wykorzystaniu do oceny niektórych aspektów osobowych Ciebie dotyczących), która ma dla Ciebie skutki prawne lub
podobnie znacząco wpływa na Ciebie. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy
Państwem a NA Technology Sp. z o.o. lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie; w takich przypadkach masz jednak prawo do
ingerencji człowieka w zautomatyzowaną decyzję NA Technology Sp. z o.o. prawo do wyrażenia swojej opinii oraz prawo do
zakwestionowania zautomatyzowanej decyzji.
NA Technology Sp. z o.o. nie wykonuje obecnie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w powyższym rozumieniu.
Prawo do sprzeciwu
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania (tj.
jakiejkolwiek formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na ich wykorzystaniu do oceny
niektórych aspekty osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą) w zakresie marketingu bezpośredniego. Jeśli zgłosisz
sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów NA Technology Sp. z o.o. masz prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych w celu realizacji tych
prawnie uzasadnionych interesów. Ten sprzeciw musi być z Twojej strony uzasadniony, abyśmy mogli go właściwie ocenić.
Twoje zastrzeżenia i przyczyny do nich prowadzące zostaną następnie ocenione i porównane z prawnie uzasadnionymi
interesami NA Technology Sp. z o.o. Jeżeli Twoje powody przeważają nad prawnie uzasadnionymi interesami NA Technology
Sp. z o.o. przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie ograniczone lub Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w celu
skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pisemnie pod adresem ul.
Wałbrzyska 6-8, 52-314 Wrocław lub w siedzibie NA Technologia Sp. z o.o., mailowo na adres: galdun@na-technology.pl,
telefonicznie pod numerem 0048 451 046 799 lub w dowolnej naszej placówce.

