Oświadczenie o ochronie danych osobowych.
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i stroną internetową
www.printsystems.pl. Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle
ważna. Jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182
z zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z zm.) oraz innych
postanowień w tym zakresie. Dane osobowe są kodowane przez cyfrowe
systemy bezpieczeństwa przed przesłaniem ich do nas. Strona internetowa
jest odpowiednio zabezpieczona i chroniona przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
Co jest przedmiotem ochrony danych osobowych?
Przedmiotem ochrony danych osobowych są wszystkie dane osobowe.
Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych obejmują one
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, bez nadmiernych kosztów, czasu lub
specjalnych działań. Należą do nich takie informacje, jak np. imię i
nazwisko, dane teleadresowe lub adres e-mail.
Jaki jest zakres pobierania i zapisywania danych?
1. Przesyłanie materiałów informacyjnych, ofert, odpowiedzi na
zapytania.
W celu korzystania z naszej strony internetowej nie muszą Państwo
podawać swoich danych osobowych. Jednak abyśmy mogli odpowiadać na
Państwa zapytania, przesyłać materiały informacyjne, przekazywać dostęp
do unikalnych treści, realizować zamówienia na nasze produkty i usługi,
konieczne jest otrzymanie Państwa danych osobowych. Jeżeli zlecą nam
Państwo wykonanie wybranej usługi lub przesłanie zakupionych u nas
produktów, będziemy pobierać i zapisywać Państwa dane osobowe
wyłącznie wówczas i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do
realizacji zamówienia, wykonania usługi oraz umowy.
2. Przekazanie danych firmom trzecim w celu realizacji umowy.
W celu realizacji umowy może okazać się konieczne Państwa danych
osobowych firmie pracującej na nasze zlecenie przy wykonywaniu usług lub
realizacji umowy. Do takich firm należą współpracujące z nami
przedsiębiorstwa spedycyjne lub usługowe działające jako podwykonawcy.
Po zakończeniu realizacji umowy Państwa dane zostaną zablokowane i po
upływie terminu zgodnie ze stosowanymi przepisami zostaną skasowane, o
ile nie udzielili Państwo jednoznacznej zgody na wykorzystanie danych
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osobowych wykraczające poza ten zakres. Jeżeli w ramach umowy i
współpracy realizowane są cykliczne zlecenia, to dane osobowe są
przechowywane na czas trwania umowy, w celu zabezpieczenia i realizacji
zobowiązań.
3. Wysyłka newslettera.
Jeżeli podali Państwo swój adres e-mail w celu przesyłania przez nas
newslettera,
będziemy
wykorzystywać
go
również
dla
celów
marketingowych, wybiegających poza dystrybucję newslettera, do
momentu żądania przez Państwa usunięcia danych z listy subskrypcyjnej.
Mogą Państwo w każdej chwili wypisać się z listy subskrypcyjnej
zaznaczając odpowiedni tekst w polu otrzymanej wiadomości email.
4. Rekrutacja pracowników.
Jeżeli staracie się Państwo o pracę naszej firmie za pośrednictwem naszego
serwisu www, wykorzystujemy dane osobowe z CV w celu osobistego
kontaktu, przeprowadzenia rekrutacji praz zawarcia umowy o pracę. W tym
celu konieczne jest udzielenie zgody na wykorzystanie Państwa danych
osobowych i zaakceptowania oświadczenia o ochronie danych. Jeżeli
Państwa aplikacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, rejestrujemy ją
wraz z dokumentami przesłanymi w procesie rekrutacji na dane stanowisko
oraz z danymi przekazanymi przez stronę internetową w naszej bazie
danych kandydatów i przechowujemy przez minimum 12 miesięcy - przez
ten czas mają Państwo do nich dostęp. Muszą Państwo jednoznacznie
wyrazić zgodę na taki sposób wykorzystania swoich danych osobowych przy
składaniu aplikacji na wybrane stanowisko. Zgodę na zapis danych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych mogą Państwo w każdym
momencie odwołać.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach i webinarach.
Rejestracja uczestnictwa w wydarzeniu wymaga podania danych
osobowych, które będą wykorzystywane w celu komunikacji bezpośredniej
z uczestnikiem, przesłaniu potwierdzenia uczestnictwa, materiałów
informacyjnych, agendy spotkania, dostępu do szkolenia online oraz
przypomnienia o zbliżającym się terminie wydarzenia. Dane te będziemy
wykorzystywać również w celu przekazywania informacji o nadchodzących
wydarzeniach oraz innych reklamowych. Mogą Państwo w każdej chwili
wypisać się z listy odbiorców powiadomień zaznaczając odpowiedni tekst w
polu otrzymanej wiadomości.
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Jak są zbierane i wykorzystywane dane użytkowników naszego
serwisu www?
W celu optymalizacji naszej strony internetowej zbieramy i zapisujemy
dane, takie jak np. data wejścia na stronę, strona przekierowująca, z której
przeszli Państwo do naszej strony i zbliżone informacje, o ile nie odmówią
Państwo zgody na ten rodzaj pobierania i zapisywania danych. Dane te są
pobierane anonimowo, bez identyfikowania każdego użytkownika strony.
Tworzone są wyłącznie segmenty/ profile użytkowników. Nie ma miejsca
łączenia osoby fizycznej oznaczonej danym profilu z zebranymi danymi
użytkowymi. W celu gromadzenia i zapisu danych o wykorzystywaniu
naszego serwisu www wykorzystujemy pliki cookie. To małe pliki tekstowe
zapisywane na Państwa komputerze i służące do zapamiętywania informacji
statystycznych, takich jak system operacyjny, przeglądarka internetowa,
adres IP, poprzednio oglądana strona internetowa oraz czas wizyty na
stronie internetowej. Dane te zbieramy wyłącznie do celów statystycznych
i optymalizacyjnych naszej strony www oraz aby uatrakcyjnić naszą ofertę
oraz publikowane na niej treści. Dane są zbierane i zapisywane wyłącznie w
postaci anonimowej i nie można na ich przypisać do konkretnej osoby.
Bez używania Cookies.
Strony internetowe można również przeglądać bez używania cookies. Jeżeli
nie życzą sobie Państwo, abyśmy rozpoznawali Państwa komputer należy
wybrać w przeglądarce opcję "nie akceptuj plików cookies". Konsekwencją
braku akceptacji na wykorzystywanie plików cookies, może być
ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej i brak dostępu do
użytecznych, publikowanych na stronie treści. Mogą Państwo zapobiec
instalacji plików cookie przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w
swojej przeglądarce internetowej. W tym celu należy wyłączyć funkcję
zapisywania cookies. Więcej informacji znajduje się w instrukcji
użytkowania każdej przeglądarki internetowej.
Możliwości zastosowania danych wyłącznie do określonych celów.
Przestrzegamy zasad dotyczących wykorzystania danych do określonych
celów: dane osobowe naszych klientów przetwarzamy i zapisujemy
wyłącznie w celach, dla jakich zostały nam one przekazane. Bez
jednoznacznej zgody klienta dane osobowe nie są przekazywane osobom
trzecim, o ile nie jest to konieczne do wykonania usługi bądź umowy. Bardzo
poważnie traktujemy również ochronę danych wewnątrz naszej organizacji.
Pracownicy Print Systems oraz zatrudnione na zlecenie firmy trzecie zostały
przez nas zobowiązane do zachowania poufności i do przestrzegania
zobowiązań wynikających z prawnych uwarunkowań dotyczących ochrony
danych osobowych.
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Prawo do informacji i odwołania.
W każdej chwili nasi klienci mogą zażądać udzielenia bezpłatnej informacji
o danych zapisanych w naszych bazach danych oraz odwołać udzieloną nam
zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych, bez podawania
przyczyny. Mogą również w każdym momencie zażądać zablokowania,
sprostowania lub usunięcia zgromadzonych danych oraz odmówić zgody na
anonimowe pobieranie i zapisywanie danych w celu optymalizacji naszej
strony internetowej. W tym cel należy się skontaktować z naszą firmą
wykorzystując dane kontaktowe podane na stronie www. W razie
jakichkolwiek pytań i informacji dotyczących ochrony danych osobowych i
ich przetwarzania jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
gromadzone pod nadzorem GIODO.
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