Polityka Prywatności

1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych
osobowych
Dane osobowe to informacje na temat twoich okoliczności osobistych lub materialnych, w
tym między innymi twoje imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i
adres pocztowy. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy podane przez Ciebie dane
osobowe w zakresie, w jakim jest to wymagane do utworzenia, prowadzenia lub rozwiązania stosunków umownych lub quasi-umownych z Tobą.
W innych przypadkach nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, a także nie
sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do podania
twoich danych do wiadomości publicznej, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub
jeśli wniosek o przekazanie takich informacji składa organ ustawowy lub organ ścigania.

2. Portale społecznościowe
Na naszych stronach internetowych korzystamy z „wtyczek” sieci społecznościowych.
a) Przycisk udostępniania XING
W tych treściach wykorzystywany jest przycisk udostępniania XING. Przy wczytywaniu tej
strony internetowej ustanawiane jest tymczasowe połączenie z serwerami XING AG
(„XING”) poprzez przeglądarkę użytkownika. Zapewniają one funkcje przycisku
udostępniania XING (w tym, ale nie wyłącznie, kalkulację i wyświetlanie odczytów
licznika). XING nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkownika przy
wczytywaniu tej treści. Ponadto XING nie przechowuje adresów IP ani nie analizuje
sposobu korzystania ze strony w oparciu o użycie plików cookie związanych z
Przyciskiem udostępniania XING. Użytkownicy mogą uzyskać aktualne informacje na
temat prywatności związane z „Przyciskiem udostępniania XING” oraz dodatkowe
informacje na poniższej stronie internetowej: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
b) LinkedIn
Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki z sieci społecznościowej LinkedIn
(LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej
„LinkedIn”) Poznasz je po umieszczonych na naszej stronie logo LinkedIn lub przycisku
„Poleć”. Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka służy do ustanowienia
bezpośredniego połączenia między twoją przeglądarką a serwerem LinkedIn. LinkedIn
otrzymuje informację, że odwiedziłeś stronę, wraz z twoim adresem IP z tego połączenia.
Jeśli klikniesz przycisk „Poleć” LinkedIn, kiedy jesteś zalogowany na swoim koncie
LinkedIn, możesz na swoim profilu LinkedIn udostępniać linki do treści na naszych
stronach. Oznacza to, że LinkedIn może łączyć twoją wizytę na naszych stronach z twoim
kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie posiadamy
wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.
Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych LinkedIn w
celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzenia danych (cel, zakres,
dalsze przetwarzanie i wykorzystanie). LinkedIn udostępnia te informacje na stronie
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
c) YouTube
Na naszej witrynie znajdują się filmy z serwisu YouTube. Nasza strona umożliwia jedynie
połączenie z serwisem YouTube. Serwis YouTube dostarczany jest przez firmę Google
Inc. Aby uzyskać informacje o celu i zakresie gromadzenia danych przez Google Inc. oraz
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o Twoich prawach i dostępnych opcjach ustawień, które umożliwiają ochronię Ciebie jako
klienta YouTube, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami YouTube odnośnie do
ochrony danych. (http://www.youtube.com/t/privacy).

3. Integracja z usługami i treściami dostarczanymi przez
strony trzecie
Istnieje możliwość, że w tych treściach online zintegrowane są treści zewnętrzne, takie jak
filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Zakłada się, że dostawcy treści (zwani dalej „dostawcami zewnętrznymi”) znają
adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie ma możliwości przesyłania zawartości
do przeglądarki użytkownika, w wyniku czego udostępnienie adresu IP jest wymagane do
wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać jedynie treści od dostawców, którzy
wykorzystują adresy IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na to,
czy zewnętrzny dostawca przechowuje adresy IP, na przykład dla celów statystycznych.
Będziemy informować użytkowników w zakresie, w jakim będziemy posiadać taką wiedzę.

4. Kontakt, informacje, wycofanie, blokowanie, usuwanie
Możesz w dowolnym momencie i bez żadnych opłat wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w przyszłości, żądać zablokowania tych danych lub ich
częściowego lub całkowitego usunięcia, żądać informacji o danych, które posiadamy na
Twój temat, lub żądać ich poprawienia. Nie wymaga to żadnej specjalnej formy. Wystarczy napisać na adres podany w dziale „Informacje prawne” na stronie internetowej.

5. Automatycznie zapisywane informacje o odwiedzeniu
naszych stron internetowych / Wykorzystanie plików cookie
Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są pliki „cookie”. Pliki cookie to małe
pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka zapisuje na dysku twardym Twojego komputera.
Pliki cookie, których używamy, nie przechowują żadnych danych osobowych, a więc nie
umożliwiają zidentyfikowania Ciebie osobiście.
a) Pliki cookie poprawiające działanie naszych stron internetowych
Pliki cookie wykorzystujemy głównie w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób nasze
witryny internetowe są wykorzystywane, oraz w celu zwiększenia atrakcyjności ich treści i
funkcjonalności. Na przykład pliki cookie pomagają nam ustalić, czy odwiedzane są
podstrony na naszej stronie internetowej, które z nich są odwiedzane i które treści są
interesujące dla użytkowników. Dane, które rejestrujemy, obejmują między innymi: liczbę
wejść na stronę, liczbę przeglądanych podstron, czas spędzony na naszej stronie
internetowej, kolejność odwiedzania stron, wyszukiwane hasła, które doprowadziło Cię do
naszej strony, kraj, region oraz, o ile to możliwe, miasto, z którego uzyskano dostęp do
strony internetowej, używaną przeglądarkę internetową, ustawienia językowe oraz liczbę
mobilnych urządzeń końcowych, które uzyskują dostęp do naszej strony
internetowej. Adres IP twojego komputera, który jest przesyłany z przyczyn technicznych,
jest automatycznie anonimizowany i nie możemy go wykorzystać do wyciągania
jakichkolwiek wniosków na Twój temat.

teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.
Ul. Za Gora 23, PL-32-050 Skawina, Poland, Phone +48 12 35186-00, Fax +48 12 35186-01, biuro@teamtechnik.com, www.teamtechnik.com

Polityka Prywatności

b) Jak można zapobiec zapisywaniu plików cookie na dysku twardym lub je usuwać
Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby zapobiec zapisywaniu plików
cookie na Twoim twardym dysku albo abyś za każdym razem był proszony o zgodę na ich
przechowywanie. W dowolnym momencie możesz również usunąć pliki cookie, które już
zostały zapisane na twoim komputerze. W instrukcji obsługi swojej przeglądarki możesz
dowiedzieć się, w jaki sposób to wszystko dokładnie działa. Ilustrowane objaśnienie dla
przeglądarek internetowych Firefox, Microsoft Internet Explorer i Google Chrome znajduje
się pod poniższym adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/

6. Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. (dalej:
„Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie” (pliki tekstowe), które są przechowywane na twoim komputerze i które mogą być wykorzystywane do analizy twojej wizyty
na stronie internetowej. Informacje na temat twojego korzystania z witryny internetowej są
zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jeśli na tej stronie
umożliwiona jest anonimizacja IP, Twój adres IP jest przez Google skracany w państwach
członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami
traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP
jest przekazywany w całości na serwer Google w USA i jest skracany na tym serwerze.
Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej strony internetowej do
analizy korzystania z tej strony w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na
stronie internetowej oraz do świadczenia dla operatora strony internetowej innych usług
związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz Internetu. Google nie łączy adresu
IP wysyłanego przez przeglądarkę w ramach Google Analytics z innymi danymi. Aby
zapobiec zapisywaniu plików cookie, możesz wykorzystać odpowiednie ustawienia w
swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, nie będziesz w stanie w
pełni korzystać z funkcjonalności strony internetowej. Ponadto pobierając oraz instalując
wtyczki do przeglądarek dostępne pod linkiem poniżej, możesz uniemożliwić Google
pozyskiwanie i rozpowszechnianie danych wygenerowanych przez pliki cookie i związanych z Twoją wizytą na stronie internetowej (włącznie z twoim adresem IP).
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Więcej informacji znajdziesz na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout lub
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat
Google Analytics i prywatności danych). Na tej stronie internetowej Google Analytics
zostało ulepszone przy pomocy kodu "gat._anonymizeIp();" w celu zapewnienia zanonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP).

7. Bezpieczeństwo danych
Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed
utratą, nieautoryzowanym dostępem oraz zmianami.

8. Aktualizacje i poprawki
Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania lub aktualizowania niektórych części
oświadczenia dotyczącego ochrony danych bez wcześniejszego powiadamiania
użytkownika. Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej prosimy o sprawdzenie
oświadczenia o ochronie danych w celu uzyskania bieżących informacji na temat
wszelkich zmian lub aktualizacji.
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9. Prawo do informacji
Na twoje żądanie poinformujemy Cię na piśmie, czy przechowujemy jakiekolwiek twoje
dane osobowe, a jeśli tak, to o jakie dane chodzi. Jeśli pomimo naszych starań, aby
zapewnić aktualność i poprawność danych, zapisane zostały niewłaściwe informacje,
poprawimy dane na twój wniosek. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę
na przechowywanie Twoich danych osobowych, wysyłając nam krótkie powiadomienie.
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