Oświadczenie o ochronie prywatności Twenthe Plant
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio edytowane 3 maja 2018 r.
(Wersja 2.1)
Twenthe Plant szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny i zapewnia
poufność podanych przez nią danych osobowych. Wykorzystujemy Twoje dane do
przetwarzania zamówień tak szybko i łatwo jak to możliwe oraz aby informowac Cię o naszych
ofertach i wydarzeniach za pośrednictwem newsletterów.

Dane osobowe, które są przetwarzane:
Twenthe Plant może przetwarzać Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszych usług i /
lub podczas wypełniania formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
Twenthe Plant może przetwarzać następujące dane osobowe:
- Nazwa firmy
- Osoba kontaktowa
- Twoje dane adresowe
- Twój numer telefonu
- Twój numer faksu
- Twój adres e-mail
Twenthe Plant wykorzystuje dane od swoich klientów w następujący sposób:
● Twenthe Plant gromadzi dane osobowe od użytkownika, gdy dany użytkownik podał te dane
osobowe za pośrednictwem strony internetowej, rejestrując się jako nowy klient lub gdy należy
do grupy zakupowej wspólpracującej z Twenthe Plant.
● Używamy Twojego adresu e-mail, aby informować Cię o specjalnych ofertach i promocjach.
Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych informacji, możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu
za posrednictwem linku zawartego w wiadomosci.
● Twenthe Plant może również wykorzystywać dane osobowe w celu informowania
użytkowników o produktach lub usługach Twenthe Plant, które mogą być interesujące dla
danego użytkownika. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, może skontaktować się z Twenthe
Plant.
● Informacje na temat korzystania z naszej strony pomagają nam dalej rozwijać i ulepszać
naszą stronę. Aby monitorować jej wykorzystanie, podczas odwiedzania naszej witryny
umieszczany jest plik cookie.

Komunikacja
Otrzymane od Ciebie e-maile lub inne wiadomości, możemy zachowywac w razie potrzeby.
Firma Twenthe Plant nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do
osiągnięcia celów, dla których zbierane są dane. Czasami prosimy o podanie danych
osobowych, które są istotne dla danej sytuacji. Dzięki temu możemy przetwarzać i odpowiadać
na Twoje zapytania. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Twenthe Plant lub
na serwerach osób trzecich.
Strony trzecie
Twenthe Plant nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim. Dane
adresowe udostępniamy tylko firmom transportowym, których używamy do dostarczenia
zamówienia lub organom instytucyjnym na podstawie zobowiązań prawnych. Nasi pracownicy
są zobowiązani do przestrzegania poufności danych.
Jak długo Twenthe Plant przechowuje dane
Firma Twenthe Plant nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to bezwzględnie
konieczne do osiągnięcia celów, dla których zbierane są dane. Zasadniczo dane nie będą
przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli nie zostanie zawarta żadna inna
umowa, która odbiega od tego okresu.
Pliki cookie
Ta strona internetowa wykorzystuje "pliki cookie" (pliki tekstowe umieszczone na komputerze),
aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu korzystania z witryny. Informacje
generowane przez cookie na temat korzystania z witryny mogą być przekazywane do
bezpiecznych serwerów Twenthe Plant lub stronom trzecim. Używamy tych informacji, aby
śledzić sposób korzystania z witryny, sporzadząć raporty dotyczące aktywności na stronie i
oferować inne usługi związane z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.
Możesz ustawić przeglądarkę, aby nie otrzymywać ciasteczek podczas odwiedzania witryny
Twenthe Plant.
Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, aby śledzić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej
witryny.
Uzyskane w ten sposób informacje są przekazywane i przechowywane przez Google na
serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zapoznaj się z polityką prywatności Google, aby uzyskać
więcej informacji.
Google korzysta z tych informacji, aby śledzić sposób korzystania z naszej strony internetowej,
dostarczać raporty na temat witryny do Twenthe Plant i zapewniać swoim reklamodawcom
informacje na temat skuteczności ich kampanii.
Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli Google jest do tego prawnie
zobowiązany lub jeśli te strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. Twenthe Plant nie
ma na to żadnego wpływu. Twenthe Plant nie zezwala Google na korzystanie z danych
uzyskanych za pośrednictwem Twenthe Plant w innych usługach Google.

Twoje dane osobowe
Oferujemy wszystkim użytkownikom możliwość przeglądania, zmieniania lub usuwania
wszystkich danych osobowych przekazywanych nam w danym momencie.
Na dole każdej wiadomości znajdziesz możliwość zmiany swoich danych lub zrezygnowania z
subskrypcji. Jeśli chcesz dostosować swoje dane lub chcesz aby zostaly usuniete z naszych
plikow możesz skontaktować się z nami.
Bezpieczeństwo
Twenthe Plant podchodzi poważnie do ochrony Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki,
aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu
ujawnieniu i nieautoryzowanym modyfikacjom. Strona Twenthe Plant wykorzystuje wiarygodny
certyfikat SSL, aby upewnić się, że twoje dane osobowe nie znajdują się w niepowołanych
rękach.
Jeśli masz wrażenie, że twoje dane nie są bezpieczne lub że istnieją oznaki niewłaściwego
użycia lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych osobowych
zebranych przez Twenthe Plant, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się na
dole tej strony.
Zmiany
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest dostosowane do użytkowania i możliwości
na tej stronie. Wszelkie zmiany i / lub zmiany na tej stronie mogą prowadzić do zmian w tym
oświadczeniu o prywatności. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie tego oświadczenia o
ochronie prywatności.
Pytania i opinie
Regularnie sprawdzamy, czy przestrzegamy niniejszej polityki prywatności. Jeśli masz jakieś
pytania dotyczące tej polityki prywatności, skontaktuj się z nami:
Twenthe Plant
Siedziba:
Adres pocztowy:
Tel:
E-mail:
Kvk:

Beneluxlaan 305, 7559 JV Hengelo (ov)
PO BOX 188 7620 AD Borne
+31 (0)74-2766666
info@twentheplant.nl
06064488

