Політика конфіденційності
Політика конфіденційності Групи DEKRA у Польщі
Адміністратор персональних даних
Співадміністраторами наданих вами персональних даних (включаючи контактні дані, такі
як: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону тощо) є компанії:
DEKRA Polska Sp. z o.o., розташована у Варшаві за адресою ul. Konstruktorskа 12A, 02-673
Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, тел. +48 22 577-36-00
і DEKRA Certification Sp. z o.o., розташована у Вроцлаві за адресою ul. Legnickа 48H, 54-202
Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, тел. +48 71 780-47-77,
що входять до групи DEKRA у Польщі. DEKRA Certification Sp. z o.o. та DEKRA Polska Sp. z
o.o. погодились, що вони в однаковій мірі несуть відповідальність за виконання
зобов'язань, що випливають із положень про захист персональних даних, зокрема щодо
реалізації прав суб'єктів даних.
Інспектор із захисту даних
Будь-які запитання, пов’язані з обробкою нами ваших даних, можна направити нашому
інспектору із захисту персональних даних, Ханні Король, на адресу: odo.pl@dekra.com
Мета, правові підстави та час обробки даних
Ваші персональні дані обробляються компаніями DEKRA Polska Sp. z o.o. та DEKRA
Certification Sp. z o.o. на основі різних правових норм та для різних цілей, зокрема:
- дані, отримані за допомогою форм – на основі вашої згоди, з метою, що відповідає меті
форми (відповідь на запитання, надіслане через контактну форму, підписка на
інформаційну розсилку тощо), протягом 3 років з дати останнього контакту у справі, що
є предметом питання, або до відкликання вами описаної вище згоди
- дані, отримані для виконання договору – оскільки вони необхідні для виконання
послуги та з метою інформування про зміни та нові/подібні послуги DEKRA (так званий
прямий маркетинг власних послуг), які можуть вас зацікавити, до часу припинення
співпраці або відкликання вами згоди, а у разі обробки даних для цілей оподаткування,
бухгалтерського обліку тощо – до часу, визначеного конкретними законодавчими
положеннями
- дані кандидатів на роботу – відповідно до згоди на їх обробку, висловленої кандидатом,
в рамках одного або декількох (майбутніх) процесів набору на роботу.
Ми надаємо детальну інформацію про обсяг, мету, правові підстави та тривалість
обробки персональних даних кожного разу, коли ми їх отримуємо (наприклад, в онлайнформі, Загальних положеннях тощо).
Надання даних є добровільним і не є наслідком будь-яких юридичних зобов’язань. Однак
у разі відмови у доступі до даних ми не зможемо відповісти на ваше запитання, надіслати
пропозицію, інформаційну розсилку або надати будь-яку іншу послугу, яку ви хотіли б
отримати від DEKRA.
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Права щодо обробки даних
Ви маєте право отримати доступ до ваших даних та виправити, видалити або обмежити
їх обробку в будь-який час, або право заперечити проти обробки, а також право
перенести ваші дані та відкликати згоду на обробку персональних даних у будь-який час,
звернувшись до нашого інспектора з захисту даних.
Особа, яка вважає, що її дані обробляються всупереч норм закону, також у будь-який
момент може подати скаргу на наші дії до Голови Управління з захисту персональних
даних.
Безпека даних
Наші бази даних належним чином захищені від доступу третіх осіб та доступу ззовні.
Одержувачами ваших даних є уповноважені працівники/партнери DEKRA Polska Sp. z o.o.
та DEKRA Certification Sp. z o.o., які для виконання своїх службових обов'язків можуть
отримати до них доступ (наприклад, працівники відділу продажів, маркетингу тощо).
Передача даних іншим суб’єктам
Ваші персональні дані можуть бути передані особам, які обробляють персональні дані
(наприклад, постачальникам ІТ-систем та ІТ-послуг) на замовлення DEKRA Certification Sp.
z o.o. та DEKRA Polska Sp. z o.o., на підставі договору про обробку даних.
Передача даних за межі ЄЕЗ
Ваші дані можуть зберігатися на серверах, розташованих за межами ЄЕЗ, оскільки ми
використовуємо зовнішні CRM/поштові системи компанії ZOHO. Компанія ZOHO
належить до програми US Privacy Shield, яка підтверджує, що ця компанія відповідає
європейським вимогам у галузі безпечної обробки даних.
Автоматична обробка даних (профілювання)
У випадку осіб, які підписалися на інформаційну розсилку DEKRA, ми використовуємо
т.зв. звичайне профілювання, тобто ми відстежуємо історію відкриття електронних
листів, щоб пізніше надіслати абоненту корисну інформацію, пов’язану з його/її
інтересами.
Таке профілювання не має жодних юридичних наслідків і не впливає на вашу ситуацію
якимось іншим суттєвим чином.
Автоматизоване прийняття рішень відбувається в системі CRM – внутрішній базі даних
DEKRA, що використовується для управління контактами, збору інформації та
планування продажів і маркетингової діяльності.
В інших випадках ваші дані не оброблятимуться автоматично, в тому числі у формі
профілювання.
Використання файлів кукі (cookies)
Як і більшість веб-сайтів, веб-сайти групи DEKRA також можуть використовувати файли
кукі. Вони використовуються для ідентифікації браузера під час використання веб-сайту,
завдяки чому ми знаємо, яку сторінку відображати, і ми можемо налаштувати контент,
пропонований DEKRA, відповідно до ваших індивідуальних уподобань.
Дата введення: 23 травня 2018 р. Остання зміна: 10 серпня 2020 р.
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