Polityka Prywatności i Zasady korzystania
z Platformy DEKRA eCheck

Zasady korzystania z Platformy DEKRA
eCheck:
Właścicielem i administratorem strony internetowej i aplikacji dostępnej pod adresem
https://echeck.dekra.pl (zwany dalej: Platforma DEKRA eCheck) jest firma DEKRA
Certification Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 H (zwana dalej
DEKRA).
Szczegółowe informacje na temat administratora danych i Inspektora Ochrony Danych,
przysługujących użytkownikowi praw, zakresu, celu i czasu przetwarzania danych oraz inne
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, ujęte w
dokumencie „Obowiązek informacyjny”, dostępne są na stronie https://echeck.dekra.pl.

Platforma DEKRA eCheck została udostępniona w celu dokonywania samodzielnej oceny i
generowania raportów w zakresie zbadania przez użytkownika poziomu spełnienia przez
organizację, którą reprezentuje, wymogów nowych przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzenie RODO/GDPR).
Szczegółowe warunki korzystania z Platformy DEKRA eCheck określa Regulamin korzystania
z Platformy DEKRA eCheck.

Prawa autorskie:
Zawartość Platformy DEKRA eCheck jest własnością DEKRA i jest chroniona przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Użytkownik Platformy DEKRA eCheck (zwany dalej: użytkownik) ma prawo do pobierania,
zapisania na dowolnym nośniku i wydrukowania raportu samooceny oraz fragmentów strony
www, pod warunkiem przestrzegania ww. praw, w tym dotyczących użycia logo DEKRA oraz
innych znaków graficznych i nazw należących do Grupy DEKRA.
Wykorzystanie elementów Platformy DEKRA eCheck w celach komercyjnych nie jest
dopuszczalne.
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Udostępniane treści pobierane z Platformy DEKRA eCheck nie mogą być modyfikowane, a
ich podawanie bez czytelnego i jednoznacznego określenia adresu strony źródłowej
(https://echeck.dekra.pl) jest niedopuszczalne.

Odpowiedzialność:
DEKRA dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach Platformy DEKRA
eCheck były aktualne, poprawne i kompletne. DEKRA nie ponosi jednak odpowiedzialności
za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji, jak również
odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników Platformy
DEKRA eCheck lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Platformy DEKRA eCheck.
Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Platformy DEKRA eCheck spoczywa na jej
użytkowniku.

Odnośniki do innych stron:
Platforma DEKRA eCheck może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla
wygody i wiadomości użytkownika. DEKRA nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane
tam informacje i stosowane polityki prywatności.
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Polityka prywatności:
Użytkownik Platformy DEKRA eCheck wyraża zgodę na realizowaną przez DEKRA Politykę
prywatności.

Jakie dane zbieramy i gdzie je wykorzystujemy?
1) Dane zbierane automatycznie
Podczas Państwa wizyty na stronach Platformy DEKRA eCheck automatycznie mogą być
zbierane standardowe informacje dotyczące tej wizyty, np. adres strony, z której trafili
Państwo do Platformy DEKRA eCheck, przeglądane podstrony, czas, jaki spędzili Państwo
na stronie www, adres IP Państwa komputera, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego itp.
W przypadku części Platformy DEKRA eCheck dostępnych za pomocą spersonalizowanego
linku, dodatkowo gromadzone mogą być informacje o częstotliwości logowania danego
użytkownika i wprowadzanych przez niego modyfikacji.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej
stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do
personalizacji zawartości naszych stron internetowych i newsletterów. Dane te są zbierane
automatycznie o każdym użytkowniku.

2) Dane z formularza rejestracyjnego
Kompletne wypełnienie przez użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na
stronie www, w tym: podanie danych organizacji (przedsiębiorstwa lub instytucji), którą
reprezentuje, imienia i nazwiska, firmowego adresu e-mail, zajmowanego stanowiska pracy
itp., oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zgody
na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną stanowią warunek uzyskania
dostępu do pełnej funkcjonalności Platformy DEKRA eCheck.
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Podane przez użytkownika dane będą wykorzystywane w celu:
− wpisania użytkownika do bazy użytkowników oraz przygotowania i przesłania do
użytkownika spersonalizowanego linku do Platformy DEKRA eCheck
− wpisania użytkownika do bazy marketingowej (mailingowej) i CRM DEKRA
− przesyłania do użytkownika informacji handlowej (newslettery, mailingi) związanej
m.in. z zagadnieniami bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, z
rozporządzeniem RODO/GDPR oraz z polskimi przepisami uzupełniającymi oraz z
innymi zagadnieniami, które DEKRA uzna za potencjalnie interesujące dla
użytkownika.
W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania mailingów i newsletterów
DEKRA, klikając w odpowiedni link, który będzie dołączany do każdej wiadomości, jaką
Państwo od nas otrzymają.

3) Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z DEKRA
Platforma DEKRA eCheck umożliwia kontakt z DEKRA za pośrednictwem formularza online,
wiadomości e-mail lub telefonu. Kontaktując się z DEKRA mogą Państwo zostać poproszeni
o podanie danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail
(oraz innych, jeśli wymaga tego specyfika danego zgłoszenia), a także nazwy oraz danych
adresowych i rejestrowych firmy, którą Państwo reprezentują i zajmowanego stanowiska abyśmy mogli poprawnie Państwa rozpoznać i nawiązać kontakt, którego Państwo oczekują
oraz poprawnie zrealizować zamówioną przez Państwa usługę.
Podanie danych umożliwiających Państwa identyfikację jest dobrowolne. Brak podania
danych osobowych i teleadresowych uniemożliwi DEKRA kontakt z Państwem, a w rezultacie
– realizację zamówionej przez Państwa usługi (w tym przeprowadzenia samooceny poziomu
spełnienia przez organizację wymogów rozporządzenia RODO/GDPR).

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies"):
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa
przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Państwu
wyświetlić. Więcej informacji znajduje się w Polityce cookies dostępnej na stronie
https://echeck.dekra.pl.
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Czy podanie danych jest dobrowolne?
Tak, podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uzyskania dostępu do Platformy
DEKRA eCheck.
Konsekwencją niepodania danych jest brak dostępu do Platformy, a co za tym idzie brak
możliwości skorzystania przez użytkownika z możliwości przeprowadzenia samooceny swojej
organizacji.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe
użytkowników?
Bazy danych użytkowników Platformy DEKRA eCheck są zabezpieczone za pomocą
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewaniających ochronę przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. DEKRA Certification Sp. z o.o. gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych
jej danych.

Komu przekazujemy dane użytkowników?
Firma DEKRA Certification Sp. z o.o. nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim.
W celu wykonania umowy realizacji usług platformy DEKRA eCheck Państwa dane mogą
być powierzane podmiotom współpracującym z DEKRA Certification Sp. z o.o.
Dane gromadzone przez DEKRA mogą być udostępnione upoważnionym do tego organom
państwowym (policja, prokuratura) w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek tych
organów lub na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, by powierzone nam informacje były właściwie zabezpieczone i
nie dotarły do osób nieuprawnionych do ich przeglądania, gromadzenia i przetwarzania.
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Czy dane użytkowników są przetwarzane poza
Unią Europejską?
Dane przechowywane na Platformie DEKRA eCheck mogą być gromadzone na serwerach
znajdujących się poza Unią Europejską. Serwery te należą do partnerów DEKRA
certyfikowanych w ramach programu EU-US Privacy Shield.

Jak długo przetwarzamy dane użytkowników?
Dane użytkowników przetwarzane są:
- w celu skorzystania z systemu eCheck - w okresie 30 dni od dnia ostatniej aktywności
użytkownika odnotowanej przez system
- w celach marketingowych – do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez
użytkownika.
Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub
obrony roszczeń.

Czy użytkownik może cofnąć zgodę na
przetwarzanie danych?
Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody może nastąpić łatwo, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości
e-mail przesłanej przez DEKRA (np. w newsletterze) lub poprzez przesłanie do DEKRA
wiadomości e-mail z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych z adresu
zarejestrowanego w systemie, na adres marketing.pl@dekra.com.
Cofnięcie zgody przed uzyskaniem dostępu do Platformy DEKRA eCheck lub w trakcie
korzystania z Platformy skutkuje zablokowaniem dostępu użytkownika do Platformy oraz
dodatkowych materiałów informacyjnych przeznaczonych dla użytkowników Platformy.

© DEKRA 2018 | eCheck.dekra.pl | assessment.pl@dekra.com | tel. 71.793-75-66 | str. 6/7

Polityka Prywatności i Zasady korzystania
z Platformy DEKRA eCheck

W jaki sposób będziemy się z Państwem
kontaktować?
Jeżeli przesłali Państwo swoje zgłoszenie korzystając z formularza online zamieszczonego na
Platformie DEKRA eCheck, skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie,
wykorzystując dane kontaktowe zamieszczone przez Państwa w formularzu.

W jaki sposób mogą Państwo poinformować nas
o zmianie danych?
Jeśli dane, którymi dysponujemy nie są poprawne lub uległy zmianie, prosimy o
poinformowanie nas o tym pisemnie (e-mail, faks, korespondencja tradycyjna); zmiany
zostaną wprowadzone niezwłocznie.

Zmiany naszej polityki prywatności:
DEKRA zastrzega sobie prawo zmiany obowiązującej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany
zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie nowej Polityki
prywatności na stronie https://echeck.dekra.pl.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami
skontaktować?
DEKRA Certification Sp. z o.o.
ul. Legnicka 48 H (budynek Business Garden) Wrocław, Polska
E-mail: marketing.pl@dekra.com Tel.: +48.71.783-32-65
Fax: +48.71.780-47-79
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