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Thomas Beton Sp z o.o.
Polityka prywatności
Przetwarzanie danych osobowych

Wprowadzenie
Thomas Beton (określana jako Thomas Beton Sp z o.o., NIP: 851 21 72 211 chroni Pana/Pani bezpieczeństwo
osobiste i dąży do wysokiego poziomu ochrony w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych. Wszelkie
przetwarzanie danych wykonywane przez Thomas Beton odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych (RODO). W UE / EOG RODO obowiązuje od maja.
Thomas Beton Sp zoo, lub firma oznaczona jako jednostka odpowiedzialna bezpośrednio, jest odpowiedzialna –
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w zakresie przetwarzania danych osobowych – jak określono
poniżej.
Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące zawartych w tym tekście informacji lub chce Pan/Pani skorzystać z
któregokolwiek z Pana/Pani praw, jak podano poniżej, prosimy o kontakt ze spółką Thomas Beton. Dane kontaktowe
można znaleźć pod nagłówkiem „Dane kontaktowe" poniżej.

Czym są dane osobowe?

Wszystkie rodzaje informacji bezpośrednio lub pośrednio związane z Panem/Panią jako osobą fizyczną, są traktowane
jako dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Przykładami takich informacji są: imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także zdjęcie, numer ubezpieczenia społecznego i adres IP.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszystkich działań podjętych przez nas lub stronę trzecią dotyczących
danych osobowych takich jak zbieranie, rejestracja lub przechowywanie, niezależnie od tego, czy są one wykonywane
automatycznie, czy też nie.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych osobowych?
Thomas Beton Sp z o.o., NIP: 851 21 72 211, pod adresem: ul. Zaleskiego 33, 70-495 Szczecin, jest osobiście
odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych przez firmę.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy o Panu/Pani i w jakim celu (dlaczego)?
Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w konkretnych i jasno sprecyzowanych celach i nie mogą być
przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.
Spółka Thomas Beton zajmuje się danymi osobowymi, udostępnianymi nam przez Pana/Panią, aby móc zarządzać
wnioskami i potencjalnymi umowami z Panem/Panią, a także dostarczać informacje i usługi, prowadzić sprzedaż oraz
dostarczać produkty i usługi zgodnie z zapytaniami i umowami. Mogą to być, na przykład, dane zawarte w prośbie o
wycenę, w rejestracji na naszym portalu dla klientów: Mój Beton, rejestracji naszych wydarzeń, Pana/Pani zgłoszeniu
udziału w konkursie reklamowanym na naszych stronach internetowych lub w zamówieniu naszych biuletynów.
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Dane osobowe są również przetwarzane dla celów statystycznych, abyśmy mogli zobaczyć i zrozumieć, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, aby móc je rozwijać i ulepszać. Jednakże takie informacje są
wykorzystywane w takiej formie, która uniemożliwia zidentyfikowanie Pana/Pani jako osoby fizycznej.
Chcielibyśmy poinformować, że podczas korzystania z funkcji naszych stron internetowych umożliwiających
publikowanie informacji lub innych materiałów na naszych stronach internetowych, informacja ta może również
zawierać dane osobowe.
Zbieramy następujące dane:
• Nazwisko.
• Numer.
• Dane kontaktowe (np. adres, e-mail i numer telefonu).
• Historia płatności.
• Informacje o kredytach.
• Informacje o kredytach od firm sporządzających sprawozdania kredytowe.
• Informacje o zakupach (np. zamówionych produktach lub usługach).
• Dane użytkownika portalu klienta Mój Beton (tylko dla zarejestrowanych użytkowników).
Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych oraz do dalszych działań
mających na celu rozwój i udoskonalenie naszych produktów i usług. Jeśli Pan/Pani nie chce brać udziału w marketingu
i/lub ofertach, prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe można znaleźć pod nagłówkiem „Dane kontaktowe" poniżej.

Z jakich źródeł uzyskujemy Pana/Pani dane osobowe?

Oprócz informacji, które Pan/Pani nam przekazują lub informacji zebranych w oparciu o Pan/Pani zakup i sposób, w
jaki Pan/Pani zamawiają nasze usługi, możemy również zbierać dane osobowe od kogoś innego (np. strony trzeciej).
Informacje, które zbieramy od stron trzecich, są następujące:
1) Adresy z publicznych rejestrów, aby upewnić się, że mamy Pana/Pani poprawne dane adresowe.
2) Dane dotyczące ratingu kredytowego uzyskane od agencji ratingowych, banków lub firm ujawniających dane.

Komu możemy udostępnić Pana/Pani dane osobowe?

Firmom przetwarzającym dane osobowe, które wykonują to w naszym imieniu i zgodnie z naszym instrukcjami.
1) Transport (firmy logistyczne i spedytorzy).
2) Rozwiązania na potrzeby płatności (banki oraz inni dostawcy usług płatniczych).
3) Marketing (firmy poligraficzne i dystrybucyjne, media społecznościowe, agencje medialne lub agencje
reklamowe).
4) Usługi IT (firmy wykonujące niezbędne operacje, wsparcie techniczne i utrzymanie naszych rozwiązań IT).
Sprawdzamy wszystkie nasze firmy przetwarzającym dane osobowe, aby upewnić się, że mogą zapewnić
satysfakcjonujące środki bezpieczeństwa.

Gdzie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?
Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w UE / EOG, a wszystkie nasze
własne systemy informatyczne znajdują się na terenie UE / EOG.
W przypadkach, w których dane osobowe są przetwarzane poza UE / EOG, poziom ochrony jest zagwarantowany
orzeczeniem Komisji UE, że dany kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub poprzez zastosowanie tzw.
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odpowiednich zabezpieczeń. Przykładami odpowiednich środków ochrony są: zatwierdzony kodeks postępowania w
kraju odbiorcy, standardowe klauzule umowne, wiążące wewnętrzne przepisy przedsiębiorstwa lub Tarcza
Prywatności (Privacy Shield).

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

Nigdy nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane.

Jakie prawa ma Pan/Pani jako zarejestrowana osoba?
Ma Pan/Pani prawo do aktualizacji, usuwania lub przenoszenia swoich danych osobowych. Thomas Beton
wszelkich starań, aby wszystkie przetwarzane przez nas informacje były poprawne. Oczywiście dotyczy to
danych osobowych, które zbieramy. W przypadku, gdy jakiekolwiek dane są nieprawidłowe, poprawki
wprowadzone bezzwłocznie. Oczywiście ma Pan/Pani dostęp do informacji, które zarejestrowaliśmy,
Pana/Pani dotyczą.
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Można poprosić o usunięcie danych osobowych, które posiadamy, jeśli:
•
•
•
•
•

Dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone.
Nie zgadza się Pan/Pani z naszym wyważeniem interesu dokonanym na podstawie uzasadnionego interesu
oraz Pana/Pani sprzeciw jest silniejszy niż nasz uzasadniony interes.
Sprzeciwia się Pan/Pani przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe są przetwarzane nielegalnie.
Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia prawnego obowiązku, któremu podlegamy.

Prawo dostępu. Można poprosić o dostęp do informacji (informacje są dostarczane w formie pliku PDF z nazwą,
numerem klienta lub numerem identyfikacyjnym, numerem telefonu, adresem e-mail, informacją kredytową, historią
zamówień, informacją o prawie do przetwarzanie danych osobowych). Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli
otrzymamy prośbę o dostęp, możemy poprosić o dodatkowe informacje, aby zapewnić sprawne rozpatrzenie
Pana/Pani wniosku, a także upewnić się, że informacje są dostarczane właściwej osobie.
Prawo do przenoszenia danych. Jeżeli nasze prawo do przetwarzania danych osobowych jest oparte na Pana/Pani
zgodzie lub na umowie z Panem/Panią, ma Pan/Pani prawo zażądać, aby informacje dotyczące Pana/Pan, które
zostały nam przekazane, zostały przesłane innej firmie przetwarzającej dane osobowe (tzw. Data Portability).
Dane mogą zostać przeniesione pod warunkiem, że jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i może być
zautomatyzowane. Wniosek o przeniesienie danych musi zostać przesłany nam w formie pisemnej.
W przypadku potrzeby uzyskania dostępu do tych informacji lub innych pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych, czekamy na kontakt z nami pod następującym adresem:
Thomas Beton Sp z o.o.
ul. Zaleskiego 33, 70/495 Szczecin

Czym są pliki cookie (ciasteczka) i jak z nich korzystamy?

Plik cookie to plik składający się z części tekstu, która może zostać umieszczona w na twardym dysku komputera za
zgodą użytkownika. W wypadku wyrażenia zgody, przeglądarka doda tekst do osobnego pliku. Thomas Beton
wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia analizy ruchu na naszych stronach internetowych, wiedząc, kto i kiedy
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odwiedził konkretną witrynę. W ustawieniach przeglądarki można określić, czy akceptuje się pliki cookie, czy też nie.
Można również usunąć pliki cookie w dowolnym momencie.
Na naszych stronach internetowych stosujemy następujące pliki cookie:
1) Session cookies (ciasteczka sesji – tymczasowy plik cookie, który kończy się po zamknięciu przeglądarki lub
urządzenia).
2) Durable cookies (trwałe ciasteczka – pliki cookie pozostające na komputerze, dopóki ich nie zostaną usunięte
lub nie wygasną).
3) Pre-cookies (wstępne ciasteczka – pliki cookie ustawione przez odwiedzaną witrynę internetową).
4) Third party cookies (ciasteczka firm trzecich - pliki cookie ustawione przez stronę trzecią. Są one używane
głównie do analizy, np. Google Analytics).
Więcej o ciasteczkach można przeczytać tutaj: pts.se lub www.allaboutcookies.org

W jaki sposób chronione są Pana/Pani dane osobowe?

Używamy systemów IT do ochrony prywatności, integralności i dostępu do danych osobowych. Podejmujemy
szczególne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed nieuprawnionym
przetwarzaniem (takim jak nieautoryzowany dostęp, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie). Tylko te osoby, które
faktycznie muszą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby wypełnić nasze określone cele, mają do nich dostęp.

Modyfikacje polityki prywatności

Spółka Thomas Beton będzie stale aktualizować swoją politykę prywatności uwzględniając zmienione prawodawstwo
lub z podobnych przyczyn. Spółka Thomas Beton zaleca zapoznanie się z dokumentem, aby dowiedzieć się, w jaki
sposób Thomas Beton chroni i zarządza Pana/Pani danymi osobowymi.

Dane kontaktowe
Thomas Beton Sp z o.o.
ul. Zaleskiego 33, 70-495 Szczecin
Daniel Łysakowski, Inspektor Ochrony Danych, rodo@thomasbeton.pl
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