Polityka prywatności online

BELIMO Silowniki S.A.

Niniejsza polityka prywatności online opisuje zakres, cel i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych
przez BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 21, 02-230 Warszawa, podczas odwiedzania naszej strony
internetowej. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i podczas ich przetwarzania
przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
Informacje na temat pozostałych przypadków przetwarzania danych przez firmę Belimo znajdują się w ogólnej
polityce prywatności, która jest dostępna pod następującym linkiem: Ogólna polityka prywatności.

1. 1. Przetwarzanie danych osobowych.
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy i przechowujemy następujące dane
osobowe na Państwa temat:

1. 1. 1. Rejestracja na stronie internetowej w celu przesyłania zapytań
Rejestracja na stronie internetowej jest konieczna w celu skorzystania z następujących usług:
■

Zapisanie listy projektów (na przykład koszyka)

■

Przesłanie zapytania cenowego dot. zapisanego koszyka

■

Zamówienia

■

Pobieranie katalogu cenowego

■

Pobieranie oprogramowania, w tym aktualizacji oprogramowania

■

Subskrypcja newslettera (więcej informacji w punkcie 1.5).

W celu rejestracji wymagamy zazwyczaj podania następujących danych:
■

Nazwisko, imię

■

Dane adresowe

■

Numer telefonu, aktualny adres e-mail

■

Nazwa użytkownika i hasło

■

Nazwa firmy.

Wersja z maja 2018 r.

www.belimo.com

Dane podane w formularzu rejestracyjnym są przechowywane w celu przetworzenia zapytania i udzielenia
na nie odpowiedzi, a także na wypadek pytań uzupełniających. Bez Państwa zgody nie przekazujemy tych
danych innym podmiotom.
W przypadku, gdy zastosowanie znajduje rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO), podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych w przypadku udzielenia przez Państwa zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, względnie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie danych. W przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu
realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, włącznie z działaniami przedumownymi, podstawę prawną
stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, względnie art. 13 ust. 2 lit. a ustawy o ochronie danych.

1. 2. Wykorzystywanie plików cookie.
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, aby ułatwić korzystanie z niej oraz zapewnić działanie
określonych funkcji, takich jak np. koszyk. Są to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze
oraz końcowym urządzeniu mobilnym. Aktywacja pliku cookie sprawia, że za pomocą jego identyfikatra można zidentyfikować Państwa przeglądarkę i wykorzystywać zapisane w pliku dane. Nie są przy tym zapisywane
żadne dane osobowe, które można przyporządkować do konkretnej osoby.
Na naszej stronie internetowej używamy następujących kategorii plików cookie:
■

Pliki cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Pliki te umożliwiają
np. zapisanie ustawień języka lub koszyka i udostępnienie ich na różnych stronach w ramach sesji.

■

Tymczasowe lub trwałe pliki cookie, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym
również po zamknięciu przeglądarki, do momentu, aż zostaną przez Państwa usunięte lub dezaktywowane
po wylogowaniu się (pliki cookie logowania). W przypadku zapisanych plików cookie Państwa przeglądarka podczas późniejszej wizyty na stronie internetowej zostanie rozpoznana i zapisane ustawienia zostaną
ponownie aktywowane.

■

Analityczne pliki cookie pochodzące od innych firm, wykorzystywane do analityki internetowej w celu
optymalizacji naszej strony internetowej i jej treści (patrz Google Analytics).

Popularne przeglądarki posiadają w ustawieniach opcję całkowitego lub częściowego wyłączenia zapisywania plików cookie. Możliwe jest także usunięcie plików cookie z komputera przy użyciu odpowiedniej funkcji
przeglądarki.
W przypadku dokonania wyżej wymienionych zmian w ustawieniach z określonych funkcji naszej strony internetowej można korzystać tylko w ograniczonym zakresie.
W przypadku, gdy zastosowanie znajduje rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO), podstawę prawną
wykorzystywania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
względnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie danych. Podstawę prawną do używania plików cookie do
celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, względnie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie danych.

1. 3. Używanie narzędzia Google Analytics.
W celu analizy korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej stosujemy na niej narzędzie „Google
Analytics” oferowane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Informacje gromadzone przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowy-
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wane. Adresy IP użytkowników zarejestrowane na terenie państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego zostają skrócone. Skrócenie adresu IP uniemożliwia przyporządkowanie go do Państwa
osoby. Zgodnie z zawartą przez nas z Google Inc. umową o przetwarzaniu danych na zlecenie firma ta na
podstawie zgromadzonych informacji sporządza analizę korzystania ze strony internetowej i aktywności na
stronie oraz świadczy usługi związane z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach używania narzędzia Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi zebranymi przez
firmę Google.
Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google Inc. można znaleźć tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Mogą Państwo zablokować przesyłanie do firmy Google wygenerowanych przez pliki cookie danych dot.
korzystania ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google przez pobranie
i zainstalowanie dodatku do przeglądarki dostępnego na stronie Dodatek do przeglądarki blokujący Google
Analytics.
W przypadku, gdy zastosowanie znajduje rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO), podstawę prawną
wykorzystywania narzędzia Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, względnie art. 13 ust. 1 i ust. 2
ustawy o ochronie danych.

1. 4. Sieć dostarczania treści (CND) firmy Akamai.
Akamai to dostawca usług w zakresie dostarczania treści w sieci (Content Delivery Network) i infrastruktury
chmury, który rozprowadza, przyspiesza i chroni aplikacje internetowe. Używane na całym świecie serwery
Akamai są kontrolowane przez Akamai Technologies, Inc., Cambridge, MA, USA.
Korzystamy z usług Akamai, aby przyspieszyć działanie naszych stron internetowych i zapewnić akceptowalny czas reakcji na całym świecie.
W każdym przypadku przetwarzania danych Akamai przesyła dane osobowe (z plików dziennika, np. adresy
IP) do USA, ponieważ określone serwery do przetwarzania plików dziennika są dostępne tylko w USA. Aby
zapewnić przesyłanie danych osobowych z UE do USA w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych,
firma Akamai uzyskała certyfikat w ramach programu Tarcza Prywatności. Ponadto firmy Belimo i Akamai
uzgodniły standardowe klauzule umowne UE. Uzgodnienia te mają również zastosowanie do relacji między
poszczególnymi spółkami Akamai.
W przypadku, gdy zastosowanie znajduje rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO), podstawę prawną
korzystania z usług Akamai i związanego z tym przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, względnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie danych.

1. 5. Przesyłanie newsletterów.
Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zamówić subskrypcję newslettera Belimo, podając swoje dane
kontaktowe i aktualny adres e-mail. W celu potwierdzenia subskrypcji stosujemy procedurę Double opt-in.
Oznacza to, że przed otrzymaniem pierwszego newslettera otrzymują Państwo wiadomość e-mail z prośbą o
potwierdzenie. Dopiero po potwierdzeniu otrzymają Państwo nasz newsletter.
Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać, np. korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji
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znajdującego się w wiadomości e-mail z newsletterem.
Przesyłanie wiadomości e-mail z newsletterem jest realizowane przez systemy dostarczane przez zewnętrznych dostawców. SmartFocus wykorzystuje Państwa dane wyłącznie w celu umożliwienia automatycznego
wysyłania newsletterów przez firmę Belimo.
W przypadku, gdy zastosowanie znajduje rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO), podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych w celu doręczenia newslettera stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, względnie
art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie danych.

1. 6. Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych.
Na naszej stronie internetowej nie używamy wtyczek mediów społecznościowych, a jedynie łącza do
odpowiednich stron lub treści.

1. 7. Pliki dziennika serwera.
Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z
systemu komputera, na którym strona jest wyświetlana, i zapisuje je do plików dziennika. Informacje te obejmują np. adres IP, używaną przeglądarkę, odwiedzaną stronę internetową, czas dostępu i ilości przesłanych
danych. Dane te nie są przez nas wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani analizowane do celów marketingowych. Informacje te są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
naszych systemów informatycznych i zostają usunięte po sześciu miesiącach.
W przypadku, gdy zastosowanie znajduje rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO), podstawę prawną
tymczasowego zapisywania plików dziennika serwera stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, względnie art. 13 ust. 1
i ust. 2 ustawy o ochronie danych.

1. 8. Prawa osób, których dane dotyczą.
Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tym, które dane na Państwa temat przetwarzamy. Mają Państwo również prawo do zażądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania Państwa danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu pod warunkiem, że nie kolidują one z ustawowymi obowiązkami przechowywaia
danych lub innymi uzasadnionymi interesami firmy Belimo. Ponadto, w stosownych przypadkach, mają
Państwo prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego (art. 77 RODO).
W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych.
Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w punkcie 1.10..

1. 9 . Środki techniczne i organizacyjne.
W celu ochrony Państwa danych osobowych stosujemy stosowne środki techniczne i organizacyjne, które są
na bieżąco ulepszane wraz z rozwojem technologicznym.
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Wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, np. w
przypadku wysyłania zapytań lub logowania, są przesyłane między Państwa przeglądarką a naszym serwerem
w postaci zaszyfrowanej za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zaszyfrowane połączenie można
rozpoznać po prefiksie „https://” w pasku adresu przeglądarki.

1. 10. Dane kontaktowe.
BELIMO Silowniki S.A.
ul. Jutrzenki 21
02-230 Warszawa, Poland
Telefon: +48 22 886 53 05
E-mail: info@belimo.pl
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