
Oświardczenie o Poufności Danych 

Dziękujemy za odwiedzenie witryny Bilfinger Tebodin B.V. (zwanej dalej "Bilfinger"). Spólka Bilfinger bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa prawa do 
prywatności. Poniżej znajdą Państwo informacje o danych, które są zbierane i wykorzystywane podczas odwiedzania naszej strony, w jakim zakresie i w 
jakim celu.  

Dzienniki serwera WWW 

Zasadniczo można odwiedzić naszą stronę bez ujawniania nam danych osobowych.  

Jednak serwer obsługujący naszą witrynę (zwany dalej "serwerem sieciowym") automatycznie zbiera informacje od użytkownika, które są technicznie 
wymagane w celu zapewnienia dostępu do naszej witryny. Serwer sieciowy automatycznie gromadzi pewne informacje, takie jak  

 części Państwa adresu IP, 
 datę i godzinę wizyty,  
 odwiedzone podstrony,  
 strony, odwiedzone uprzednio,  
 rodzaj używanej przeglądarki (np. Internet Explorer), 
 używany system operacyjny (np. Windows 7), 
 nazwa domeny i adres dostawcy Internetu (np. 1&1).  

Blokowanie i/lub monitorowanie plików cookie  

Istnieją różne metody blokowania, wyświetlania i usuwania plików cookie przechowywanych na komputerze. Jest to zależne od rodzaju używanej 
przeglądarki. W razie jakichkolwiek trudności zalecamy skonsultowanie się z producentem danej przeglądarki.  

Pragniemy poinformować, że w przypadku zmiany ustawień przeglądarki możliwe jest, że nie będzie można w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony.  

Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych 

Gromadzimy dane tylko (z wyjątkiem dzienników serwera WWW) jeśli przekazali nam Państwo swoje osobiste pozwolenie na wykorzystanie niniejszych 
danych w jednej z oferowanych przez nas usług (np. Zamawianie materiałów informacyjnych, zapytań). Dane te są przetwarzane i/lub wykorzystywane 
wyłącznie w celu realizacji odpowiedniej usługi. W razie potrzeby Państwa dane mogą zostać przesłane do spółek Grupy. W razie potrzeby, możemy 
również zlecić wykonanie żądanej usługi usługodawcom (np. Do wysłania materiałów informacyjnych). Państwa dane osobowe nie będą wysyłane do 
żadnych stron trzecich.  

Newsletter 

Jeśli chcecie Państwo zapisać się do naszego biuletynu i czasopisma „World", prosimy o podanie adresu e-mail. Zanim wyślemy biuletyn, otrzymają 
Państwo powiadomienie e-mail z linkiem. Tylko poprzez kliknięcie w ten link, potwierdzając, że faktycznie chcecie Państwo otrzymywać 
biuletyn/czasopismo, zostaną Państwo umieszczeni na naszej liście dystrybucyjnej. Gwarantuje to, że nikt inny niż Państwo nie może używać Państwa 
adresu e-mail do subskrypcji biuletynu (tak zwana procedura podwójnego wyboru). Państwa dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane 
wyłącznie w celu dostarczenia Państwu biuletynu/czasopisma. 

Międzynarodowy transfer danych 

Przetwarzanie danych generowanych przez naszą stronę odbywa się na serwerach w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).  

Linki do innych stron internetowych 
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W niektórych częściach naszej strony internetowej znajdują się linki do innych stron internetowych (np. Stron internetowych innych firm w Grupie Bilfinger) 
lub oferujemy możliwość udostępniania treści za pomocą tak zwanych przycisków udostępniania. Należy pamiętać, że opisana tutaj deklaracja ochrony 
danych nie ma zastosowania w przypadku innych stron internetowych. Prosimy o odwiedzanie tych stron bezpośrednio w celu uzyskania informacji na 
temat ochrony danych, bezpieczeństwa, gromadzenia danych i przepisów dotyczących przekazywania danych. Bilfinger nie ponosi odpowiedzialności za 
działania podejmowane przez te strony internetowe lub ich zawartość.  

Bezpieczeństwo 

Informujemy, że dane są przesyłane niezabezpieczone przez Internet i istnieje niebezpieczeństwo, że osoby trzecie mogłyby przechwycić i wykorzystać 
dane. Można również skontaktować się z nami w dowolnej chwili pocztą lub telefonicznie. 

Państwa prawa 

O ile spełnione zostaną warunki prawne, w ramach RODO przysługują następujące prawa: 

 Prawo do bycia zapomnianym:  Mają Państwo prawo do bycia zapomnianym, a Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych rejestrów.  

 Prawo dostępu: Mają Państwo prawo być informowanym o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe.  

 Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do poprawienia błędów w swoich danych osobowych. 

 Prawo ograniczenia: Użytkownik ma prawo ograniczyć wykorzystanie swoich danych osobowych do określonego rodzaju przetwarzania. 

 Prawo sprzeciwu: Macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych w celu zaproponowanym przez 
nas, jeśli uważacie Państwo, że istnieje nadrzędny interes w wykluczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 Prawo do anulowania: Mają Państwo prawo anulowania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Prawo do odwołania: Mają Państwo prawo zwrócić się do organu ochrony danych, jeśli istnieją podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.  

 Prawo do przenoszenia: Mają Państwo prawo do uzyskania Państwa danych osobowych, które nam Państwo bezpośrednio udostępnili i wykorzystania niniejszych danych na innych stronach. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z powyższych informacji kontaktowych, a my odpowiemy w 
możliwie najszybszym terminie. Należy pamiętać, że możemy być zobowiązani do zachowania pewnych informacji zgodnie z prawem i/lub do własnych 
zgodnych z prawem celów biznesowych. 

 

Status: Maj 2018  

Zwracamy uwagę, że w przyszłości ze względu na, na przykład, wymogi prawne niniejsza deklaracja może ulec zmianie. Prosimy upewnić się, że są 
Państwo regularnie informowani o bieżącym statusie. 

 


