	
  

Obowiązuje od 25 m aja 2018 r.

Polityka prywatności A-spect (Ad Notam AB)
A -s p e c t (nazwa prawna Ad Notam AB, numer organizacyjny 556868-2420, zwany dalej A-spect) dba o Państwa
prywatność i chce, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas przetwarzania państwa danych osobowych w naszej firmie.
We wszystkich kontekstach, w których dane osobowe lub inne ważne informacje mogą być przetwarzane przez A-spect (lub
przez organ upoważniony przez A-spect), wykazujemy szacunek poprzez uwzględnianie Państwa prywatności.
Kiedy kontaktują się Państwo z nami, np. w celu zakupu usługi lub produktu od nas, zgadzają się Państwo z naszą polityką
prywatności i przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Wyrażają Państwo również zgodę, aby A-spect wykorzystywał
elektroniczne kanały komunikacyjne do wysyłania informacji do Państwa. Aby móc Państwu zaoferować nasze usługi i
produkty, musimy przetworzyć państwa dane osobowe, według informacji poniżej. Zawsze mogą Państwo skontaktować się z
nami w sprawie pytań dotyczących prywatności i ochrony danych, przesyłając nam wiadomość e-mailem na adres:
info@a-spect.se

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Na przykład, podczas korzystania z naszych usług przetwarzamy dane osobowe i kontaktowe oraz informacje o płatnościach. Te
dane są zbierane bezpośrednio, tj. przekazując informacje podczas składania zamówienia lub zakupu usługi / produktu,
zapisując się do naszego newslettera, wchodząc w interakcję z naszymi mediami społecznościowymi, lub kontaktując się z
nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub telefonu. Możemy zbierać dane za pośrednictwem innych kanałów,
takich jak strony internetowe, media społecznościowe, kontakt telefoniczny lub mailowy oraz na spotkaniach / targach
branżowych. Możemy łączyć dane osobowe zebrane w taki sposób jak np. strona internetowa z danymi osobowymi zebranymi
w inny sposób jak np. targi, spotkania z klientami.
Przykładem takich informacji są:
•
•

Dane osobowe i kontaktowe - imię i nazwisko, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, faktura i adres
dostawy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, stanowisko firmy, kompetencje itp.
Informacje o płatnościach - informacje rozliczeniowe, numer konta bankowego itp.

Kiedy się Państwo z nami kontaktują, możemy zbierać poniższe informacje (proszę pamiętać, że niekoniecznie kompletujemy
wszystkie przedstawione dane):
•

•
•
•
•

	
  

Dane osobowe i kontaktowe: imię i nazwisko, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, faktura i adres
dostawy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, obraz / wideo, pozycja w firmie, numer zatrudnienia i
kompetencje.
Informacje o usługach / produktach - szczegółowe informacje o zakupionych produktach lub usługach / wykazane
zainteresowanie zakupem.
Informacje finansowe - każda historia kredytów, długów lub ujemnych płatności.
Informacje historyczne - Poprzednie kursy / kompetencje, zakup, historia płatności i kredytowa.
Dane geograficzne - położenie geograficzne.

	
  

Dlaczego potrzebujemy Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe są potrzebne i wykorzystywane do świadczenia, dostarczania, wykonywania i ulepszania naszych
usług. Dane osobowe traktujemy w celu identyfikacji Państwa jako klienta, obsługi i dostarczania usługi, dla której jesteś
zarejestrowany i aby móc pobierać opłaty za nasze usługi.

Komu możemy udostępnić Państwa danych osobowych?
Aby spełnić nasze zobowiązania wobec naszych klientów i innych interesariuszy, możemy przekazywać lub udostępniać
informacje stronom trzecim, takim jak dostawcy lub podwykonawcy. Podmioty, którym udostępniamy dane osobowe,
dysponują nimi w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.
W stosownych przypadkach udostępnimy Państwa dane osobowe odbiorcom, którzy działają niezależnie w odniesieniu do
usług, które świadczymy . Państwa dane osobowe mogą zatem zostać wydane władzom w oparciu o podstawę prawną,
tj. zgodnie z wymogami prawnymi lub decyzjami rządowymi.

Jak długo przechowujemy dane osobowe
Dane osobowe przechowujemy tylko w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wobec Państwa
i tak długo, jak wymagają tego obowiązujące, w danym okresie, czasy składowania. Kiedy zapisujemy Państwa dane osobowe
w celach innych, niż nasze zobowiązania umowne, zachowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne i / lub
wymagane do tego celu.

Twoje prawa
•
•
•

	
  

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prosząc o kopię informacji od A-spect i weryfikując te
informacje.
Mają Państwo prawo do korygowania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji o sobie.
Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia danych osobowych w przypadkach, gdy dane nie są już
potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane. Jednak mogą istnieć zobowiązania prawne, które uniemożliwiają
nam natychmiastowe usunięcie części danych, np. przepisy ustawowe. W takich przypadkach blokujemy dane, które
są wymagane do zachowania, od wykorzystania do celów innych niż do spełnienia takich zobowiązań prawnych.

