POLITYKA OCHRONY
PRYWATNOŚCI
To jest tłumaczenie na język polski. W przypadku wątpliwości, lub sprzeczności pomiędzy wersjami,
wersję niderlandzką należy uznać za wersję właściwą.
Państwa zaufanie jest dla firmy Stas NV Belgium najważn.iejszym kapitałem, dlatego ochrona Państwa
danych osobistych jest dla nas sprawą priorytetową.
Obecna ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy między innymi: naszych stron internetowych
http://www.stas elgium. e,
http://www.stas elgium.eu,
http://www.stas elgium. om,
http://www.stas elgium.pl & http://www.staspolska.pl , relacji między firmą Stas NV Belgium i jej klientami
i partnerami biznesowymi oraz spotkań w siedzibie firmy.
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera, między innymi, informacje o danych
osobowych gromadzonych przez STAS, a także o tym, w jaki sposób STAS wykorzystuje i przetwarza
te dane.
STAS pragnie podkreślić, że zawsze stara się działać zgodnie z "Prawodawstwem dotyczącym ochrony
prywatności", a mianowicie Belgijską Ustawą o Prywatności z dnia 8 grudnia 1992 r. Dotyczącą ochrony
prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, rozporządzenie UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 /WE i (przyszłe) ustawodawstwo
belgijskie w sprawie wprowadzenia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia.
Odwiedzanie stron internetowych, korzystanie z usług firmy STAS, kupowanie produktow/usług od firmy
STAS, subskrybowanie biuletynów STAS oraz korzystanie z każdej innej formy komunikacji ze STAS
oznacza Twoją wyraźną akceptację (poprzez przekazanie twoich danych osobowych) polityki
prywatności, a tym samym sposobu, w jaki STAS gromadzi, wykorzystuje i przetwarza Twoje dane
osobowe.
Szczegóły dotyczące naszej polityki prywatności można znaleźć na stranie:
http://www.stasbelgium.be/algemene-voorwaarden/?lang=nl

I.

Rodzaje danych osobowych
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

nazwisko
imię
płeć
adres e-mailowy
fax
numer telefonu (stacjonarny/komorkowy)
zawod
data urodzenia
numer klient
nagrania z monitoringu
wszystkie inne dane podane dobrowolnie przez klienta

STAS zbiera równie automatycznie anonimowe informacje na temat korzystania z witryny. Na przykład:
STAS automatycznie rejestruje, które części strony internetowej odwiedzasz, której przeglądarki
u ywasz, kiedy wchodziłeś na stronę. Na podstawie tych informacji nie mo emy Cię zidentyfikować, ale
pozwala nam to na kompilowanie statystyk dotyczących korzystania z witryny.
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II.

Sposoby gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe są zbierane w kontekście:
✓
✓
✓
✓
✓

Współpracy z firmą STAS
Wizyty na stronie internetowej
Zapisania się do biuletynu (informacje dotyczące fitoproduktów)
Zapisania się do biuletynu (ostrze enia z myślą o ochronie upraw)
Korespondencji z firmą STAS

Dane osobowe zebrane przez STAS są zatem dobrowolnie dostarczone przez Ciebie.
III.

Wykorzystanie danych osobowych

STAS mo e wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zawarcia umowy ze STAS (w tym jej kontynuacja)
Odpowiadając na pytania (niezale nie od tego, czy zadawane przez formularz kontaktowy czy
serwisowy)
Optymalizacja jakości, zarządzania i zawartości witryny
Wysyłanie biuletynów
Wysyłanie ukierunkowanego marketingu i reklamy
Cele statystyczne
Follow-up po spotkaniu
Przygotowanie oferty i przesłanie jej
Zapewnienie wsparcia / pomocy
Rejestracja odwiedzających
Wysyłanie faktur i ich klasyfikacja

Przetwarzanie odbywa się z następujących względów prawnych, w zale ności od przypadku:
✓
✓
✓
✓

Je eli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub kilku
określonych celach
Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy ze STAS lub do podjęcia działań na twoje
ądanie przed zawarciem umowy
Przetwarzanie jest konieczne, aby spełnić ustawowy obowiązek nało ony na STAS
Przetwarzanie jest niezbędne do reprezentowania uzasadnionych interesów STAS lub strony
trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy twoje interesy lub podstawowe prawa do wolnosci i
niezale ności, które wymagają ochrony danych osobowych, są wa niejsze od tych interesów
(szczególnie, gdy osoba, której te dane dotyczą jest osobą niepełnoletnią)
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IV. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim
STAS nie ujawni twoich danych osobowych stronie trzeciej, chyba e będzie to konieczne do
wykonania umowy i jej optymalizacji (takiej jak STAS). W tym kontekście Twoje dane osobowe mogą
zostać upublicznione przez dostawców usług płatniczych, dostawców oprogramowania, partnerów w
Chmurze, partnerów transportowych, administratorów sieci, ubezpieczycieli, słu by medyczne,
klientów i podwykonawców, zewnętrznych konsultantów IT itp.
Je eli firma STAS będzie zobowiązana do ujawnienia danych osobowych stronie trzeciej w tym
kontekście, strona trzecia jest zobowiązana do wykorzystywania danych osobowych u ytkownika
zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
Niezale nie od powy szego, mo liwe jest, e firma STAS NV mo e upublicznić twoje dane osobowe:
✓
✓

Dla właściwych organów: w przypadku, gdy STAS jest zobowiązany to uczynić zgodnie z
prawem lub w kontekście sądowego lub przyszłego postępowania sądowego oraz w celu
zabezpieczenia i obrony praw STAS.
żdy STAS lub prawie wszystkie jego aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w takim
przypadku dane osobowe zebrane przez STAS będą jednym z przekazanych aktywów.

We wszystkich innych przypadkach STAS nie będzie sprzedawać, wynajmować ani przekazywać
danych osobowych stronie trzecim, chyba e uzyska zgodę i zawrze umowę przetwarzania danych z
zainteresowaną osobą trzecią, która zawiera niezbędne gwarancje dotyczące poufności i zgodne z
prywatnością przetwarzanie Twoich danych osobowych.
V. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych
Wszelkie przekazywanie danych osobowych poza źuropejski Obszar żospodarczy (źOż) do odbiorcy,
który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, który nie jest objęty decyzją o odpowiedniej
ochronie wydaną przez Komisję źuropejską, będzie podlegać postanowieniom umowy transferu
danych, które są albo standardowymi klauzulami umownymi określonymi w "Decyzji Komisji
źuropejskiej z dnia 5 lutego 2010 r (Decyzja 2010/87 / Wź)" albo zapewniają odpowiednie
zabezpieczenia za pomocą ka dego innego mechanizmu zgodnie z ustawą o prywatności lub innymi
przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
VI. Przechowywanie danych osobowych
O ile dłu szy okres przechowywania danych nie jest wymagany lub uzasadniony zgodnie z prawem lub
w wyniku przestrzegania innego zobowiązania prawnego, STAS przechowuje dane osobowe
u ytkownika jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej polityce
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prywatności w punkcie "III. Wykorzystanie danych osobowych ".
VII. Twoje prawo do prywatności
W kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych masz następujące prawa do prywatności:
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Prawo do wglądu w swoje dane osobowe;
Prawo do poprawiania, uzupełniania lub aktualizacji swoich danych osobowych;
Prawo do usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") (STAS chciałby
zaznaczyć w tym kontekście, e niektóre usługi nie będą ju dostępne lub mo na je udostępnić,
jeśli usunie się lub usunęło niektóre niezbędne dane osobowe);
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Prawo do przekazywania Twoich danych osobowych;
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do prywatności, skontaktuj się z naszym Administratorem lub skorzystaj
z formularza i wyślij go do STAS poprzez e-mail: privacy@stasbelgium.eu lub pocztą.
Jeśli nie chcesz ju otrzymywać biuletynów ani informacji o usługach, produktach, towarach i
instalacjach STAS, mo esz w ka dej chwili zrezygnować z subskrypcji, kontaktując się z DPO STAS za
pośrednictwem poczty elektronicznej privacy@stasbelgium.eu lub odpowiedniego dokumentu
dostarczonego do STAS pocztą.
Zabezpieczenie danych osobowych
STAS zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich i uzasadnionych fizycznych, technologicznych i
organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieuprawnionemu lub niezgodnemu z
prawem dostępu do Twoich danych osobowych, jak równie zagubieniu, niewłaściwemu u yciu lub
zmianie Twoich danych osobowych.
STAS będzie przechowywać wszystkie dane osobowe, które zebrał na serwerach w serwisie, w
Chmurze, w Dropbox dla firm, na dysku żoogle.
Pomimo polityki bezpieczeństwa STAS, przeprowadzanych kontroli oraz działań podejmowanych w
tym kierunku, nie mo na zagwarantować nieomylnego poziomu bezpieczeństwa.
adna metoda transferu lub retransmisji przez Internet ani adna metoda przechowywania
elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna, dlatego STAS nie mo e zagwarantować absolutnego
bezpieczeństwa.
VIII. Aktualizowanie przepisów dostyczących polityki prywatności
STAS jest upowa niony do aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności poprzez
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umieszczenie nowej wersji na stronie internetowej. W tym kontekście zdecydowanie zaleca się
regularne odwiedzanie Strony Internetowej i odpowiedniej strony, na której wyświetlana jest Deklaracja
Prywatności, aby upewnić się, e wiesz o jakichkolwiek zmianach.
IX. Pliki cookie na własnej stronie internetowej i odniesienie do innych stron internetowych
Pliki cookies na stronie internetowej STAS NV słu ą wyłącznie zapewnieniu lepszej obsługi
przeglądania.
Korzystając z cookies:
✓
✓
✓

Nasza strona internetowa działa tak, jak powinna
Szybkość i bezpieczeństwo naszej strony jest zoptymalizowane
Korzystanie z naszej strony internetowej jest ułatwione

Czego cookies nie robią:
✓

✓

Nie gromadzą danych osobowych lub poufnych bez pozwolenia. Informacje zawarte w plikach
cookie są automatycznie anonimowe i nie mogą być u ywane do identyfikacji ani do
kontaktowania się z odwiedzającymi.
Nie przekazują danych osobom trzecim

Pliki cookie słu ą zatem funkcjonalności strony internetowej i zbierają dane analityczne (żoogle
Analytics) o zachowaniach u ytkowników w witrynie.Witryna internetowa mo e zawierać hiperlinki do
innych stron internetowych. Kiedy klikniesz na jeden z tych linków, mo esz zostać przekierowany na
inną stronę internetową lub ródło internetowe, które mo e zbierać informacje o Tobie za pomocą plików
cookie lub innych technologii. STAS NV nie ponosi adnej odpowiedzialności za inne strony internetowe.
x. Kontakt z firmą STAS NV
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności lub w jaki sposób firma STAS
gromadzi, wykorzystuje lub przetwarza twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami:
✓
✓

Przez e-mail: privacy@stasbelgium.be
drogą pocztową: STAS NV Belgium
Craenenbroekstraat 32
3380 Glabbeek

W przypadku jakichkolwiek skarg lub za aleń, dotyczących tego , w jaki sposób STAS gromadzi,
wykorzystuje lub przetwarza Twoje dane, mo esz zło yć skargę do komisji do spraw ochrony danych
osobowych.
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