Polityka prywatności (obowiązująca od 25.05.2018 r.)
1. Wprowadzenie
Firmie GeoTracer zależy na poszanowaniu i ochronie prywatności Państwa danych osobowych.
Aby móc jak najlepiej prowadzić naszą podstawową działalność, musimy gromadzić i przetwarzać niektóre informacje na temat
naszych klientów. W tej Polityce prywatności szczegółowo wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy
Państwa dane osobowe.
Poprzez podpisanie naszej oferty, umowy lub skorzystanie z naszych usług, akceptują Państwo zarazem nasze Ogólne warunku
sprzedaży i naszą Politykę prywatności.
W przypadku wprowadzenia do Polityki prywatności istotnych zmian, poinformujemy Państwa o tym zamieszczając na naszej
stronie internetowej zmieniony tekst Polityki. Jeśli będą Państwo w dalszym ciągu korzystać z naszych usług, oznaczać to będzie, że
zaakceptowali Państwo zmiany w naszej Polityce.
Wszelkie dalsze pytania dotyczące tej Polityki prywatności mogą Państwo przesyłać pocztą e-mail na adres privacy@geotracer.be
lub kontaktując się z nami listownie:
GeoTracer
T.a.v. Dienst Privacybeleid
Gaverlandstraat 73
B-9031 Drongen
Więcej informacji na temat Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które wejdzie w życie od 25.05.2018 r., można
znaleźć tutaj.
2. Jakich danych osobowych to dotyczy?
Nasza strona internetowa (www.geotracer.be) może korzystać z ciasteczek (tzw. plików cookies); od odwiedzających naszą stronę
internetową uzyskujemy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o sprzęcie komputerowym i przeglądarce oraz
adres IP.
Dane od osób odwiedzających naszą stronę są powiązane z Google Analytics i mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych
i innych, takich jak analiza odwiedzanych stron i działów, region geograficzny itp...
Dane pozyskiwane przez nas za pośrednictwem formularza do kontaktu zamieszczonego na naszej stronie internetowej
wykorzystujemy wyłącznie wtedy, gdy jest to potrzebne do informowania Państwa o naszych usługach i zapewniania jak najlepszej
odpowiedzi na Państwa pytania.
Z danych przekazywanych przez Państwa podczas subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego, do wspomnianych wcześniej
celów wykorzystujemy tylko nazwisko i adres e-mail.
Dane, które gromadzimy i przechowujemy, gdy stają się Państwo klientem firmy GeoTracer, to wszystkie dane potrzebne nam do
tego, aby móc jak najlepiej prowadzić naszą podstawową działalność i prawidłowo Państwa informować. Obejmują one zarówno
pełne dane kontaktowe, jak i dane do faktury. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić Państwu sprawne świadczenie usług.
3. Co robimy z Państwa danymi?
Gdy zwracają się Państwo do nas o pomoc za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu, automatycznie wyrażają Państwo zgodę
na nasz dostęp do Państwa danych, abyśmy byli w stanie zapewnić jak najlepszą pomoc w związku z Państwa pytaniem lub
problemem.
Podejmujemy wszelkie środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych podczas przechowywania danych
wrażliwych naszych klientów.
Firmie GeoTracer bardzo zależy na ochronie Państwa prywatności, dlatego nigdy nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie ujawnia
Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach komercyjnych.
Nasza aplikacja jest nieustannie wzbogacana o dalsze zabezpieczenia dla ochrony Państwa danych. Przez cały czas podejmujemy
też działania w celu obrony przed wyciekiem danych. Jeśli mimo to hakerom uda się ominąć nasze zabezpieczenia, nie znajdą nigdy
informacji możliwych do odczytania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Państwa umowy z firmą GeoTracer. Po zakończeniu umowy
zarchiwizujemy Państwa dane na naszych serwerach. Zostaną całkowicie usunięte najpóźniej po 3 latach od czasu zakończenia
obowiązywania umowy.
4. Państwa prawa i nasze obowiązki
W związku z wykorzystywaniem i przetwarzaniem Państwa danych przez firmę GeoTracer, przysługują Państwu określone prawa:
»» prawo do bycia informowanym;
»» prawo do usunięcia danych osobowych;
»» prawo do przenoszenia danych osobowych (do innego podmiotu przetwarzającego);
»» prawo do sprostowania danych osobowych.
Jeśli zechcą Państwo skorzystać ze swoich praw, proszę powiadomić nas o tym pocztą e-mail: privacy@geotracer.be. Zastrzegamy
sobie prawo, jak również mamy obowiązek, aby przekazać Państwu informacje w ciągu 14 dni.
Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli usuną Państwo określone dane osobowe lub ograniczą do nich dostęp, nie będziemy w
stanie zapewnić Państwu dalszego sprawnego działania naszych usług.
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