THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

Oświadczenie o polityce prywatności Blastrac BV zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych (RODO)
Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych od klientów, dostawców i innych kontrahentów
Chcielibyśmy Państwa poinformować, że otrzymane przez nas dane osobowe będą gromadzone i
wykorzystywane, ponieważ jest to konieczne, do realizacji umowy między Blastrac BV a Państwem.
Dotyczy to zarówno naszych potencjalnych klientów, jak i wszystkich stron, od których kupujemy
towary i / lub usługi.
Jeśli jesteś (potencjalnym) klientem Blastrac BV, wykorzystujemy Twoje dane, aby wysłać ofertę oraz
sprawnie i skutecznie komunikować się z Państwem przy wdrażaniu umowy.
Jeśli jesteś (potencjalnym) dostawcą lub innym wykonawcą, Twoje dane osobowe są również niezbędne
do realizacji i wykonania umowy. Jest to konieczne, aby dział zakupów poinformował Cię o tym, jakie
specyfikacje muszą być zgodne z daną usługą. Państwa zgoda na komunikację, pozwala nam wysłać
zapytanie ofertowe, złożyć zamówienie oraz skutecznie informować o innych aspektach umowy. Nie
jesteś zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych. Jeśli dostarczysz nam
niewystarczające dane osobowe, możliwe jest, że nie będziemy w stanie wykonać wyżej wymienionych
czynności.
Przesyłanie danych osobowych do stron trzecich
W związku z realizacją ewentualnej umowy między nami, możliwe jest, że będziemy przekazywać dane
osobowe stronom, które dostarczają nam towar lub wykonują dla nas usługi. Korzystamy również z
zewnętrznego serwera do przechowywania (części) naszych danych dot. sprzedaży i zakupów, która
obejmuje m.in. Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe są przekazywane/gromadzone u naszego
dostawcy serwera. Używamy również pakietu Microsoft Office i związanych z nim narzędzi do
przechowywania wiadomości e-mail i innych plików.
Marketing bezpośredni w ochronie danych osobowych
Jeśli jesteś u nas stałym kontrahentem, to wówczas będziemy przechowywać
i wykorzystywać Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. Zrobimy to, aby osobiście
poinformować Cię o tym poprzez mailing w sprawie naszych obecnych i nowych produktów jak i
usług. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu promowania naszych produktów i usług.
Za każdym razem, gdy wysyłamy Tobie pocztę reklamową, masz możliwość poinformowania nas, że nie
chcesz już otrzymywać takich wiadomości, klikając link anulowania subskrypcji u dołu każdej
wiadomości. Jeśli jesteś jednorazowym klientem, wyślemy Ci tylko wiadomości reklamowe, jeśli
wcześniej wyraziłeś na to zgodę.
Okresy przechowywania danych osobowych
Jeśli poprosiłeś o ofertę, ale nie stałeś się naszym klientem, usuniemy Twoje dane nie później niż rok
po naszym ostatnim kontakcie. Kiedy otrzymamy ofertę od Ciebie i nie zostaliśmy Twoim klientem,
będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez siedem lat od końca roku finansowego, w którym
umowa z Tobą została w pełni wykonana. Siedmioletni okres odpowiada okresowi, w którym jesteśmy
zobowiązani do zachowania naszych danych dla organów podatkowych. Po tym okresie
usuniemy Twoje dane osobowe.
Twoje Prawa w sprawie ochrony danych osobowych
Klient ma prawo żądać wglądu we własne dane osobowe. Jeśli istnieją ku temu powody, możesz
poprosić nas o dodanie informacji lub poprawienie nieścisłości w danych. Masz również prawo do
złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych lub ograniczenia korzystania z danych osobowych.
Możesz wnieść sprzeciw wobec gromadzenia i wykorzystywania swoich danych lub złożyć skargę do
Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych. Możesz również poprosić o uzyskanie swoich danych
osobowych lub przekazanie tych danych innej osobie. Możesz skontaktować się z nami w celu
skorzystania z Twoich praw. Możesz również skontaktować się z nami w sprawie pytań lub uzyskać
więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych.
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