Polityka prywatności
Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2019 r.
Wprowadzenie
NLB Corp Sp. z o.o. – polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka” lub „My”) szanuje
Twoją prywatność i zobowiązuje sic do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka
prywatności („polityka prywatności”) poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe
(zdefiniowane w niniejszym dokumencie), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową (niezależnie od
tego, skąd ją odwiedzasz) i o Twoich prawach do prywatności oraz w jaki sposób prawo chroni Cię.
Niniejsza polityka prywatności opisuje rodzaje informacji, w tym dane osobowe, które możemy zbierać
od Ciebie, lub które możesz przekazać podczas odwiedzania strony internetowej http://nlbcorp.pl (naszej
„strony internetowej”) oraz nasze praktyki gromadzenia, używania, utrzymywania, ochrony i
ujawniania tych informacji.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji, w tym danych osobowych (zdefiniowanych w
niniejszym dokumencie), które gromadzimy:


Na tej stronie internetowej.



W wiadomościach e-mail, tekście i innych wiadomościach elektronicznych między Tobą a tą
stroną internetową.



Poprzez aplikacje mobilne i komputerowe pobierane z tej strony internetowej, które zapewniają
dedykowaną, nie opartą na przeglądarce interakcję między użytkownikiem a niniejszą stroną
internetową.



W przypadku interakcji z naszymi reklamami i aplikacjami na stronach internetowych i usługach
osób trzecich, jeśli te aplikacje lub reklamy zawierają linki do tej polityki.

Nie dotyczy informacji zebranych przez:


Nas w trybie offline lub w jakikolwiek inny sposób, w tym na dowolnej innej stronie
internetowej prowadzonej przez Firmę lub jakąkolwiek stronę trzecią (w tym nasze filie i spółki
zależne); lub



Wszelkie strony trzecie (w tym nasze podmioty stowarzyszone i spółki zależne), w tym za
pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści (w tym reklamy), które mogą zawierać linki lub być
dostępne ze strony internetowej lub na niej dostępne.
Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie
danych dotyczących dzieci.
Ważne jest, abyś przeczytać niniejszą politykę prywatności wraz z jakąkolwiek inną polityką
prywatności lub zasadami uczciwego przetwarzania, które możemy przekazywać przy szczególnych
okazjach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, aby zapewnić pełną świadomość
tego, w jaki sposób i dlaczego korzystamy z Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia
inne powiadomienia i zasady prywatności i nie ma na celu ich zastąpienia.

Kontroler
NLB Corp Sp. z o.o. jest kontrolerem i odpowiada za Twoje dane osobowe.
Wyznaczyliśmy menedżera ochrony danych, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie kwestii
związanych z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej
polityki prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z wynikających z niej praw, należy
skontaktować sic z menedżerem ds. ochrony danych, korzystając z danych przedstawionych poniżej.
Dane kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności lub naszych praktyk prywatności,
skontaktuj sic z naszym menedżerem ochrony danych w następujący sposób:
Pełna nazwa osoby prawnej: NLB Corp Sp. z o.o.
Adres e-mail: kontakt@nlbcorp.eu
Adres pocztowy: Szymanów 9B, 05-532 Baniocha, Polska
Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PDPO”),
polskiego organu nadzoru w kwestiach ochrony danych (https://www.uodo.gov.pl). Jednak docenimy
szansę poradzenia sobie z Twoimi problemami, zanim zwrócisz się do PDPO, najpierw skontaktuj się z
nami w pierwszej kolejności.
Łącza stron trzecich
Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, wtyczek i
aplikacji. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić osobom trzecim zbieranie
lub udostępnianie danych osobowych. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie
ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o prywatności. Po opuszczeniu naszej strony
internetowej zachęcamy do zapoznania sic z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.
Jakie gromadzimy dane osobowe o Tobie?
Gromadzimy kilka rodzajów informacji, w tym dane osobowe, od i na temat użytkowników naszej
strony internetowej, w tym informacje:


odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby („podmiot
danych”), która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności
przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak, ale nie wyłącznie, nazwisko, adres e-mail, adres
pocztowy, numer telefonu lub identyfikator online („dane osobowe”); i



o Twoim połączeniu internetowym, sprzęcie używanym do uzyskiwania dostępu do naszej strony
internetowej i szczegółach użytkowania.

Zbieramy te informacje, w tym dane osobowe:


Bezpośrednio od Ciebie, kiedy nam je dostarczysz.



Automatycznie podczas nawigacji po stronie internetowej. Informacje zbierane automatycznie
mogą obejmować szczegóły użytkowania, adresy IP i informacje zebrane za pomocą plików
cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci i innych technologii śledzenia.



Od stron trzecich, na przykład naszych partnerów biznesowych.

Informacje, w tym dane osobowe, które przekazujesz nam
Informacje, w tym dane osobowe, które gromadzimy na naszej stronie internetowej lub za jej
pośrednictwem, mogą obejmować:




Informacje, w tym dane osobowe, które podajesz wypełniając formularze na naszej stronie
internetowej. Może to obejmować informacje dostarczone podczas rejestracji w celu korzystania
z naszej strony internetowej, subskrypcji naszej usługi lub żądania dalszych usług. Możemy
również poprosić Cię o informacje, gdy weźmiesz udział w sponsorowanym przez nas konkursie
lub promocji oraz gdy zgłosisz problem z naszą stroną internetową.
Zapisy i kopie Twojej korespondencji (w tym adresy e-mail), jeśli skontaktujesz się z nami.

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy zagregowane dane, takie jak dane statystyczne lub
demograficzne w dowolnym celu. Zagregowane dane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale
nie są uważane za dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio Twojej
tożsamości. Na przykład możemy agregować dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent
użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji strony internetowej. Jeśli jednak złączymy lub
połączymy zagregowane dane z Twoimi danymi osobowymi, aby mogły one bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować Cię, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie
z niniejszą polityką prywatności.
Nie zbieramy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły
dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia
seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych,
informacji o Twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych ). Nie gromadzimy także
żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach karnych.
Jeśli nie przekażesz danych osobowych
W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą
mamy z Tobą, a ty nie dostarczysz tych danych osobowych na żądanie, możemy nie być w stanie
wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład, aby zapewnić ci towary lub
usługi). W takim przypadku może być konieczne anulowanie produktu lub usługi, które masz u nas, ale
powiadomimy Cię, jeśli tak będzie w danym momencie.
Informacje gromadzone przez technologie automatycznego zbierania danych.
W trakcie przeglądania naszej strony internetowej i interakcji z nią możemy korzystać z technologii
automatycznego zbierania danych w celu gromadzenia pewnych informacji o sprzęcie, czynnościach
przeglądania i wzorcach, w tym:


Szczegóły Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji,
logi i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których masz dostęp i których używasz na
stronie internetowej.



Informacje o komputerze i połączeniu internetowym, w tym adres IP, system operacyjny i typ
przeglądarki.

Informacje, które zbieramy automatycznie, są danymi statystycznymi i mogą obejmować dane osobowe,
lub możemy je utrzymywać lub kojarzyć z danymi osobowymi, które gromadzimy w inny sposób lub
otrzymujemy od osób trzecich.
Pomaga nam to doskonalić naszą stronę i dostarczać lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę, w tym
poprzez umożliwienie nam:



Oszacowania liczby naszych odbiorców i wzorców użytkowania.



Przechowywania informacji o Twoich preferencjach, pozwalając nam dostosować naszą stronę
internetową do Twoich indywidualnych zainteresowań.



Przyspieszania wyszukiwania;



Rozpoznawania użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową;

Technologie, których używamy do tych automatycznych danych, w tym danych osobowych, mogą
obejmować:


Pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki). Plik cookie to mały plik umieszczony na dysku
twardym komputera. Możesz odmówić akceptacji plików cookie przeglądarki, włączając
odpowiednie ustawienie Twojej przeglądarki. jednak wybierzesz to ustawienie, możesz nie mieć
dostępu do niektórych części naszej strony internetowej. O ile nie zmienisz ustawień
przeglądarki, tak aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie wydawał pliki cookie, gdy
przekierujesz swoją przeglądarkę na naszą stronę internetową.



Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą wykorzystywać lokalne
obiekty przechowywane (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o
preferencjach użytkownika i nawigacji do, z i na naszej stronie internetowej. Pliki cookie Flash
nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane do plików cookie
przeglądarki.



Sygnalizatory sieciowe Strony naszej strony internetowej i nasze e-maile mogą zawierać małe
pliki elektroniczne znane jako sygnalizatory sieciowe (nazywane również przezroczystymi
gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które pozwalają firmie na
przykład liczyć użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-mail i inne powiązane
statystyki stron internetowych (na przykład rejestrując popularność niektórych treści strony
internetowej i weryfikując integralność systemu i serwera).

Używanie plików cookie i innych technologii śledzenia przez osoby trzecie.
Niektóre treści lub aplikacje, w tym reklamy, na stronie internetowej są obsługiwane przez strony
trzecie, w tym reklamodawców, sieci reklamowe i serwery, dostawców treści i dostawców aplikacji.
Te osoby trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie samodzielnie lub w połączeniu z sygnalizatorami
sieciowymi lub innymi technologiami śledzenia, aby zbierać informacje o Tobie podczas korzystania z
naszej strony internetowej. Gromadzone przez nie informacje mogą być powiązane z Twoimi danymi
osobowymi lub mogą gromadzić informacje, w tym dane osobowe, o Twoich działaniach online w
czasie i na różnych stronach internetowych i innych usługach online. Mogą korzystać z tych informacji
w celu dostarczenia ci opartej na zainteresowaniach (behawioralnej) reklamy lub innej ukierunkowanej
treści.
Nie kontrolujemy technologii śledzenia tych stron trzecich ani ich wykorzystywania. Jeśli masz
jakiekolwiek pytania dotyczące reklamy lub innej docelowej treści, powinieneś skontaktować si c
bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej
będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:


Kiedy musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą, co oznacza
przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której
jesteś stroną lub do podjęcia kroków na żądanie zawarcie takiej umowy.



Tam, gdzie jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich), a
Twoje interesy i prawa podstawowe nie zastępują tych interesów. Uzasadnione zainteresowanie
oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam
oferowanie najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbardziej bezpiecznego doświadczenia.
Dbamy o to, aby zawsze wziąć pod uwagę i zrównoważyć potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno
pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe dla
naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w
których nasze interesy są nadrzędne wobec wpływu na Ciebie (chyba że uzyskamy Twoją zgodę
lub w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje o
tym, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy przed jakimkolwiek potencjalnym
wpływem na Ciebie w odniesieniu do określonych działań, kontaktując sic z nami.



W przypadku, gdy musimy spełnić obowiązek prawny, co oznacza przetwarzanie danych
osobowych tam, gdzie jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Zasadniczo nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych,
chociaż będziemy uzyskiwali Twoją zgodę przed wysłaniem do Ciebie bezpośredniej komunikacji z
osobami trzecimi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Masz prawo
wycofać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z
nami.
Cele, do których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe
Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystywać
Twoje dane osobowe, oraz które na podstawach prawnych polegamy, czyniąc to. Zidentyfikowaliśmy
również, w stosownych przypadkach, nasze uzasadnione interesy.
Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla więcej niż jednej, zgodnej z prawem,
podstawy w zależności od konkretnego celu, dla którego używamy Twoich danych. Skontaktuj si c z
nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat określonej podstawy prawnej, na której
polegamy, aby przetworzyć Twoje dane osobowe, jeżeli w poniższej tabeli określono więcej niż jedną
podstawę.

Cel/działanie

Rodzaj danych

Aby zarejestrować Cię jako
nowego klienta
Aby zarządzać naszą relacją z
Tobą, która będzie obejmować:
Powiadamianie
ciebie
o
zmianach w naszych warunkach
lub polityce prywatności

(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marketing i komunikacja

Aby administrować i chronić (a) Tożsamość
naszą działalność i tę stronę (b) Kontakt
internetową
(w
tym (c) Techniczne
rozwiązywanie
problemów,
analiza
danych,
testowanie,
konserwacja systemu, wsparcie,
raportowanie i hosting danych)

Aby dostarczać istotne treści na
stronę internetową i reklamy dla
ciebie oraz
mierzyć
lub
zrozumieć skuteczność reklam,
które Ci serwujemy

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Tożsamość
Kontakt
Profil
Wykorzystanie
Marketing i komunikacja
Techniczne

Aby używać analityki danych w
celu ulepszenia naszej
strony
internetowej, produktów/usług,
marketingu,
relacji
i
doświadczeń klientów

(a) Techniczne
(b) Wykorzystanie

Aby podawać Ci sugestie i
rekomendacje
dotyczące
towarów lub usług, które mogą
być interesujące dla Ciebie

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Tożsamość
Kontakt
Techniczne
Wykorzystanie
Profil
Marketing i komunikacja

Podstawa
prawna
do
przetwarzania,
w
tym
podstawy
uzasadnionego
interesu
Wykonanie naszej umowy z
tobą
(a) Wykonanie naszej umowy z
Tobą.
(b) Konieczne do spełnienia
wymogów prawnych
(c) Niezbędne dla naszych
uzasadnionych interesów
(c) Niezbędne dla naszych
uzasadnionych interesów (do
prowadzenia naszej działalności,
zapewnienie
usług
administracyjnych
i
informatycznych,
bezpieczeństwa w sieci, aby
zapobiec oszustwom
i w
kontekście reorganizacji biznesu
lub
przeprowadzenie
restrukturyzacji w grupie)
(b) Konieczne do spełnienia
wymogów prawnych
(c) Niezbędne dla naszych
uzasadnionych interesów (aby
badać, jak klienci korzystają
naszej produktów/usług, aby je
rozwijać,
aby rozwijać naszą
działalność i informować o
naszej strategii marketingowej)
Niezbędne
dla
naszych
uzasadnionych interesów (aby
zdefiniować typy klientów dla
naszych produktów i usług, aby
aktualizować i prowadzić na
bieżąco
naszą
stronę
internetową, aby rozwijać naszą
działalność i informować o
naszej strategii marketingowej)
Niezbędne
dla
naszych
uzasadnionych interesów (aby
rozwijać nasze produkty/usługi i
rozwijać naszą działalność)

Oferty promocyjne od nas
Możemy wykorzystywać dane dotyczące tożsamości, kontaktów, danych technicznych, danych
dotyczących użytkowania i profilu, aby stworzyć pogląd na to, co naszym zdaniem może być
Tobie niezbędne lub potrzebne, lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy,
które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).
Będziesz otrzymywać od nas komunikaty marketingowe, jeśli zażądałeś od nas informacji lub
zakupionych przez nas towarów lub usług i nie zrezygnowałeś z otrzymywania tego
marketingu.
Klauzula opt-out
W dowolnym momencie możesz poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania
wiadomości marketingowych, korzystając z linków rezygnacji w każdej wiadomości
marketingowej wysłanej do Ciebie lub kontaktując sic z nami w dowolnym momencie.
Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to miało
zastosowania do danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu lub usługi,
rejestracji gwarancji, doświadczenia w zakresie produktu lub usługi lub innych transakcji.
Pliki cookie
Swoją przeglądarkę możesz ustawić tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie
przeglądarki, lub ostrzegała o ustawieniu stron internetowych lub uzyskaniu dostępu do plików
cookie. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej witryny
mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo.
Zmiana celu
Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy,
chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy ich użyć z innego powodu, a ten powód
jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób
przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym przeznaczeniem, skontaktuj sic z nami.
Jeśli będziemy potrzebować wykorzystać Twoje dane osobowe w niepowiązanym celu,
powiadomimy Cię i wyjaśnimy podstawę prawną, która pozwala nam to zrobić.
Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie
z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.
Ujawnianie Twoich danych
Możemy ujawniać zagregowane informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które
nie identyfikują żadnej osoby, bez ograniczeń.
Możemy ujawniać dane osobowe, które zbieramy lub które udostępniasz w sposób opisany w
niniejszej polityce prywatności:
 Naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym.
 Kontrahentom, dostawcom usług i innym stronom trzecim, z których możemy korzystać
w celu wsparcia naszej działalności i którzy są związani umownymi zobowiązaniami do
zachowania danych osobowych w tajemnicy i wykorzystywania ich wyłącznie do
celów, dla których je ujawniamy.
 Nabywcy lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji,
rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych

aktywów, czy to w ramach kontynuacji dzia1alności, czy w ramach upadłości,
likwidacji lub podobnych postępowań.
 Aby spełnić cel, dla którego je dostarczasz.
 Dla każdego innego celu ujawnionego przez nas, gdy podajesz informacje.
 Za Twoją zgodą;
Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe:
 Do przestrzegania wszelkich nakazów sądowych, przepisów prawnych lub procedur
prawnych, w tym reagowania na wszelkie żądania rządowe lub regulacyjne.
 Do egzekwowania lub stosowania umów, w tym do celów rozliczeniowych i
windykacyjnych.
 Jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub w1aściwe w celu ochrony praw,
w1asności lub bezpieczeństwa firmy, naszych klientów lub innych osób.
Ponadto nie będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail, których nie zgodziłeś się
otrzymać, ani nie udostępnimy Twoich informacji osobom trzecim. Możemy okresowo
wysyłać ci wiadomości e-mail z ogłoszeniami o nowościach, aktualizacjach i informacjach o
wydarzeniach, a jeśli zdecydujesz sic podać swój adres pocztowy, możesz również
otrzymywać od nas wiadomości.
Transfery międzynarodowe
Twoje dane osobowe udostępniamy naszej amerykańskiej spółce dominującej – NLB Corp. –
korporacji zarejestrowanej w Michigan. Będzie to wymagało przeniesienia danych poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są chronione, wymagając od wszystkich naszych spółek
grupy przestrzegania tych samych zasad podczas przetwarzania danych osobowych. Zasady te
nazywane są „wiążącymi regułami korporacyjnymi”.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego
mechanizmu używanego przez nas podczas przekazywania danych osobowych poza EOG.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed
przypadkową utratą i nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą i ujawnieniem. Wszystkie
dane osobowe, które nam przekazujesz, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach
za zaporami ogniowymi.
Niestety transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż
dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować
bezpieczeństwa ich przekazywania na naszą stronę internetową. Wszelkie przekazywanie
danych osobowych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za
obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych na
stronie internetowej.
Zatrzymywanie danych
Zachowamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia celów,
dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych,
regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy zachować Twoje
dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione

przekonanie, że istnieje perspektywa postępowania sądowego w związku z naszą relacją z
Tobą.
Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę
ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z
nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, celów, dla których przetwarzamy
dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków oraz obowiązujących
wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub innych.
Twoje uprawnienia statutowe
W pewnych okolicznościach masz następujące uprawnienia wynikające z przepisów o ochronie
danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
 Prośba o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znany jako „żądanie
dostępu do danych”). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które
posiadamy o Tobie i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 Prośba o poprawienie danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Umożliwia to
poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych, które
przechowujemy, ale może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych
osobowych, które nam dostarczasz.
 Prośba o usunięcie Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o
usunięcie lub usunięcie danych osobowych tam, gdzie nie ma dobrego powodu, aby
kontynuować ich przetwarzanie. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub
usunięcie Twoich danych osobowych, w przypadku gdy z powodzeniem skorzystałeś z
prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, w którym mogliśmy przetwarzać Twoje dane
bezprawnie lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w
celu zachowania zgodności z prawem lokalnym . Należy jednak pamiętać, że nie zawsze
jesteśmy w stanie spełnić Twoje żądanie usunięcia z określonych przyczyn prawnych,
które zostaną ci przekazane, jeśli ma to zastosowanie, w momencie złożenia wniosku.
 Sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy polegamy na
uzasadnionym interesie (lub interesach osób trzecich) i jest coś w Twojej konkretnej
sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ
uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo
sprzeciwić sic przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy
do przetwarzania Twoich informacji, które zastępują Twoje prawa i wolności.
 Prośba o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu możesz
poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących
sytuacjach:
o Jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych.
o Gdzie nasze wykorzystywanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz,
abyśmy je usunęli.
o Gdzie potrzebujesz nas do przechowywania danych, nawet jeśli nie będziemy ich
już wymagać, ponieważ potrzebujesz ich do ustanowienia, wykonywania lub
obrony roszczeń prawnych.
o Sprzeciwiłeś się naszemu wykorzystaniu danych, ale musimy
zweryfikować, czy mamy nadrzędne uzasadnione powody, aby z nich
korzystać.
 Prośba o przeniesienie Twoich danych osobowych do Ciebie lub osoby trzeciej.
Dostarczymy Tobie lub osobie trzeciej, którą wybrałeś, swoje dane osobowe w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.

Pamiętaj, że to prawo dotyczy tylko informacji automatycznych, co do których
początkowo wyraziłeś zgodę na korzystanie przez nas lub gdy wykorzystaliśmy te
informacje do wykonania umowy z Tobą.
 Wycofanie zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie
Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania
przeprowadzonego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie
być w stanie dostarczyć ci określonych produktów lub usług. Powiemy ci o tym, jeśli tak
sic stanie z chwilą wycofania zgody.
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, skontaktuj się z nami
pod adresem kontakt@nlbcorp.eu
Zwykle brak wymaganej opłaty
Nie będziesz musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub
wykonywanie jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak naliczyć rozsądną opłatę, jeśli
wniosek jest wyraźnie nieuzasadniony, powtarzalny lub nadmierny. Alternatywnie możemy
odmówić spełnienia prośby w takich okolicznościach.
Czego potrzebujemy od Ciebie
Być może będziemy musieli zażądać od Ciebie konkretnych informacji, aby pomóc nam
potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych
(lub do wykonywania wszelkich innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa
zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do
ich otrzymania. Możemy również skontaktować sic z Tobą, aby poprosić Cię o dalsze
informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.
Limit czasu na odpowiedź
Staramy sic odpowiadać na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu jednego miesiąca. Czasami
może nam to zająć dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub złożyłeś
kilka próśb. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy przekazywać dalsze informacje.
Zmiany w polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach
Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności.
Niniejsza wersja została ostatnio zaktualizowana w dniu 6,03,2019.
Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Poinformuj
nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami.
Dane kontaktowe
Aby zadawać pytania lub komentować tę politykę prywatności i nasze praktyki dotyczące
prywatności, skontaktuj sic z nami pod adresem: kontakt@nlbcorp.eu
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