POLITYKA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z
ART. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/649
Jesteśmy świadomi znaczenia procedur stosowanych do przetwarzania Państwa danych. W niniejszym
dokumencie jasno i szczegółowo określono wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa
danych osobowych, zgromadzonych na witrynie internetowej, przez Alps South Europe S.R.O.:
www.easyliner.eu

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Danych przetwarzanych za pośrednictwem witryny internetowej jest Alps South

Europe S.R.O. (dalej Alps ) z siedzibą w Božkovské náměstí 17/21 - 32600 Pilzno.
Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Alps, w tym listę podmiotów
przetwarzających Państwa dane, należy się skontaktować z nami, pisząc na adres info@easyliner.eu

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane są automatycznie, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do
których zostały zgromadzone.
Są stosowane odpowiednie zabezpieczenia, zapobiegające utracie danych, ich niewłaściwemu lub
nieprawidłowym użyciu oraz uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH
Dane nawigacyjne.
Systemy informatyczne oraz procedury software, użyte przy tworzeniu niniejszej witryny web, gromadzą,
w trakcie swojej normalnej pracy, niektóre dane osobowe, których transmisja jest wymagana przez
protokoły komunikacyjne sieci Internet.
Chodzi o informacje, które nie są zbierane w celu przypisania ich do konkretnych zidentyfikowanych
osób, lecz które, ze względu na swój charakter, mogłyby, poprzez opracowanie i powiązanie z danymi
otrzymanymi przez podmioty trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników.
Do tej kategorii danych zalicza się adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez
użytkowników, którzy łączą się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) połączeń, godziny
połączeń, sposoby składania zapytania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod
numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (odpowiedź, błąd, itd.) oraz inne
parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.

Dane te służą tylko do pozyskania anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem
strony i w celu kontroli jej prawidłowego działania oraz są usuwane natychmiast poi ich opracowaniu.
Dane mogą być użyte do stwierdzenia odpowiedzialności na wypadek ewentualnych przestępstw
informatycznych mających na celu utrudnianie funkcjonowania witryny: poza taką ewentualnością, dane
dotyczące kontaktów są przechowywane nie dłużej niż siedem dni.
Dane dobrowolnie dostarczone przez użytkownika
Fakultatywne i dobrowolne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na niniejszej witrynie
powoduje uzyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi, jak również innych
ewentualnych danych osobowych zawartych w wiadomości.
Dokładne informacje będą stopniowo przytaczane lub wyświetlane na stronach odnoszących się do
szczególnych usług na żądanie.

Cookies
Informacje dotyczące plików cookie obecnych na witrynie internetowej można znaleźć w Polityce
dotyczącej plików cookie.

DOBROWOLNE DOSTARCZANIE DANYCH
Z wyjątkiem opisanych powyżej danych nawigacyjnych użytkownik posiada całkowitą swobodę w
udostępnianiu danych osobowych w konkretnych sekcjach witryny. Jednak brak ich udostępnienia może
stać się przyczyną niemożności spełnienia prośby. W niniejszej polityce wskazano konsekwencje
ewentualnego niedostarczenia danych osobowych w odniesieniu do każdego rodzaju przetwarzania.

01. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU UZYSKANIA INFORMACJI
Podczas przeglądania witryny, użytkownicy mogą wprowadzać swoje dane w celu uzyskania od Alps
informacji związanych z jej produktami lub usługami. Wymagane dane to:
•

Imię

•

Nazwisko

•

Rodzaj kontaktu (prywatny lub firma)

•

Kraj lub miasto pochodzenia

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi wysłanie zapytania do Alps.
Celem przetwarzania danych jest:
•

Odpowiedź na wnioski o udzielenie informacji

•

Wysyłanie materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności,
produktów i usług Alps.

Do przetwarzania i realizacji określonych żądań, Alps korzysta z usług zewnętrznych dostawców, do
których mogą być wysłane Państwa dane osobowe. Wyrażenie zgody umożliwi Alps przekazanie takich
danych. Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji zapytania; dane osobowe nie będą
wykorzystywane w żaden inny sposób przez zewnętrzne podmioty, którym zostaną przekazane.
Podstawą prawną do takich celów jest zgoda użytkownika, która jest wydawana dobrowolnie i oddzielnie,
poprzez zaznaczenie odpowiednich pól, znajdujących się na wszystkich formularzach umowy.
Użytkownik ma zawsze możliwość wyboru celów, na które wyrazi zgodę.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, pisząc na adres
info@easyliner.eu

KATEGORIE PODMIOTÓW, KTÓRYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE DANE
Podmioty, którym Alps ujawnia dane osobowe, działają w charakterze podmiotów odpowiedzialnych za
przetwarzanie danych na zlecenie Administratora Danych na podstawie konkretnej umowy lub w
charakterze osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim
zwierzchnictwem Alps.
Aktualna lista podmiotów zewnętrznych jest dostępna na żądanie, które można w każdej chwili wysłać
pocztą elektroniczną na adres: info@easyliner.eu

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia UE 2016/679 podmioty, do których odnoszą się dane osobowe,
mają prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie o ich istnieniu oraz informacje o ich treści i
pochodzeniu, sprawdzić, czy są one dokładne lub zażądać ich uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania.
Użytkownicy mają również prawo do żądania usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych
przetwarzanych niezgodnie z prawem, a w każdym przypadku do wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Wnioski należy kierować:
- pocztą elektroniczną, na adres: info@easyliner.eu

