Oświadczenie UDEB Administratiekantoor BV w
zakresie prywatności i cookies (ciasteczek)
Państwa prywatność ma ogromne znaczenie dla UDEB Administration Office BV. Przestrzegamy ustawy o
ochronie prywatności. Oznacza to, że:
Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jasno określamy nasze cele, zanim przetworzymy
Twoje dane osobowe;
Przechowujemy minimalną ilość danych osobowych i tylko tych danych, które są niezbędne do naszych celów.
•
Wyraźnie prosimy o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli zgoda jest wymagana.
•
Wdrażamy niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe. Obowiązki te nakładamy
również na podmioty, które przetwarzają dla nas dane osobowe.
•
Szanujemy Twoje prawa, takie jak prawo dostępu, poprawiania lub usuwania przetwarzanych przez nas
Twoich danych osobowych.
Twoje dane są u nas bezpieczne i zawsze będziemy je właściwie wykorzystywać. W niniejszym oświadczeniu o
ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy na stronie internetowej www.udeb.nl, z informacjami na Twój
temat, które uzyskujemy.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć o gromadzonych danych, skontaktuj się z UDEB
Administratiekantoor BV.
Formularz kontaktowy
Za pomocą formularza kontaktowego możesz zadawać nam pytania lub zgłaszać prośby. W tym celu
wykorzystujemy Twój numer telefonu, adres e-mail oraz imię, nazwisko i dane adresowe. Robimy tak na bazie
Twojej zgody. Przechowujemy te informacje, dopóki nie upewnimy się, że jesteś zadowolony z naszej
odpowiedzi, razem przez maksymalnie wymagany przepisowo termin.
Udostępnianie osobom trzecim
Aby móc świadczyć nasze usługi, udostępniamy Twoje dane osobowe niektórym podmiotom. Strony te
otrzymują od nas dane osobowe w celu wsparcia nas w realizacji zawartej z Państwem umowy.
Udostępnianie na rzecz innych firm lub instytucji
Za wyjątkiem wspólników, o których mowa powyżej, w żadnym wypadku nie przekażemy Twoich danych
osobowych innym firmom lub instytucjom, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. jeśli policja
tego wymaga w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa) lub jeśli jest to konieczne do świadczenia
naszych usług.
Cookies (ciasteczka)
Nasza strona korzysta z ciasteczek. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki w których można zapisać informacje,
tak aby nie musieć za każdym razem jej podawać. Ale widzimy też, że ponownie nas odwiedzasz.
Możesz wyłączyć umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce, ale niektóre rzeczy na naszej stronie nie
będą już działać poprawnie.
Gdy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, wyświetlamy komunikat z wyjaśnieniem dotyczącym plików
cookies. Poprosimy wtedy o zgodę na korzystanie z tych plików cookies.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas
odpowiednio zabezpieczone. Nieustannie dostosowujemy zabezpieczenia i zwracamy baczną uwagę na to, co
może pójść nie tak.
Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności
Gdy zmienia się nasza strona internetowa, musimy oczywiście również dostosować oświadczenie o ochronie
prywatności. Dlatego zawsze zwracaj uwagę na powyższą datę i regularnie sprawdzaj nowe wersje. Postaramy
się aby zmiany ogłosić osobno.

Wgląd, zmiana i usunięcie Twoich danych
Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat, zawsze możesz się
z nami skontaktować. Patrz dane kontaktowe poniżej.
Mają Państwo następujące prawa:
•
•
•
•
•
•

otrzymać wyjaśnienie, jakie dane osobowe posiadamy i co z nimi robimy;
wgląd do danych osobowych, które posiadamy;
korekty błędów;
usunięcia nieaktualnych danych osobowych;
cofnięcia zgody;
złożenia sprzeciwu od określonego wykorzystania.

Pamiętaj, że zawsze jasno wskazujesz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy
danych od niewłaściwej osoby.
Złożenie skargi
Jeżeli uważasz, że nie pomagamy Ci we właściwy sposób, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
Ten organ nazywa się Autoriteit Persoonsgegevens.
Dane kontaktowe
UDEB Administratiekantoor BV
Binderij 3P
1185 ZH Amstelveen
info@udeb.nl
020-6403437

