POLITYKA PRYWATNOŚCI DOPPELMAYR POLSKA SP. Z O.O.

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO (RODO oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2061/679 z 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).
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym
przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, komputerach,
urządzeniach przenośnych. Wdrożyliśmy: odpowiednie zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne, procedury i instrukcje umożliwiające właściwe funkcjonowanie
realizowanych przez nas procesów przetwarzania danych. Kontrolujemy
i weryfikujemy obowiązujący system ochrony danych. Szkolimy nasz personel
w dziedzinie ochrony danych.
Administratorem Danych Osobowych jest: Doppelmayr Polska Sp. z o.o. z siedziba
w Bielsku-Białej wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000321662.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów, a w szczególności: w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy Państwem a
Administratorem, zwarcia i wykonania umowy, wystawiania dokumentów księgowych,
zarządzania umowami i zamówieniami, realizacji odbioru dostaw, organizacji
transportu, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności,
zarządzania sporami..
Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane. Profilowanie zgodnie z RODO
oznacza formę przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte
dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Administrator może powierzyć
przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom pod warunkiem
zawarcia z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantującej
odpowiednie zabezpieczenie Państwa danych.
Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookies. Są to nieduże pliki tekstowe,
które strony internetowe zapisują na urządzeniach, za pomocą których korzystamy
z internetu. Pliki te zwiększają wygodę korzystania z witryny w tym, zapamiętują
indywidualne preferencje użytkowników, tj. język strony, kolory, układ
i rozmieszczenie treści. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek
zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookies. Użytkownik może wyłączyć

obsługę cookies w swoje przeglądarce internetowej, co uniemożliwi zapisywanie
plików cookies w jego urządzeniu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do
żądania od Administratora: dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@doppelmayr-polska.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie
na adres: Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała.

