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Informacja o prywatności 
 

Spółka Vandersanden Steenfabrieken N.V., z siedzibą w 3740 Bilzen (Belgia), Riemsterweg 300, zarejestrowaną pod 

numerem 0441.625.063, +32 510 140, www.vandersandengroup.be, oraz jej jednostki stowarzyszone, zwane dalej 

łącznie „Vandersanden”, ma świadomość znaczenia odpowiedniego postępowania z danymi osobowymi.  

 

W związku z powyższym niniejsza Polityka wyjaśnia cele, do jakich są zbierane dane osobowe oraz sposób, w jaki 

dążymy do zagwarantowania odpowiedniej ochrony tych danych.  

 

W tym kontekście Vandersanden przestrzega postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej „RODO”).  

Co więcej, spółka Vandersanden będzie w możliwie jak najpełniejszym zakresie przestrzegać postanowień decyzji 

wykonawczych podjętych w odpowiedzi na wprowadzenie wyżej wymienionych przepisów. 

 

1. Dane osobowe 

 

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. 

Osobę uznaje się za „możliwą do zidentyfikowania”, jeśli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio w 

szczególności za pomocą numeru identyfikacyjnego lub jednego lub większej liczby określonych elementów 

odróżniających ją pod względem fizycznym, fizjologicznym, mentalnym, ekonomicznym, kulturowym lub społecznym. 

 

Na przykład Vandersanden, jako administrator danych, może zbierać imię i nazwisko, adres, numery telefonu, adres e-

mail, adres IP użytkownika itp. 

 

2. Zarządzanie danymi 

 

Firma Vandersanden zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, które przechowujemy i 

przetwarzamy. Zarówno spółka Vandersanden jak i jej pracownicy/agenci podejmują niezbędne środki ostrożności o 

charakterze technicznym i organizacyjnym, aby chronić przetwarzane dane. 

W miarę możliwości i w stopniu, w jakim jest to uzasadnione spółka Vandersanden zapewni aktualizację danych, a 

dane nieprawidłowe, niekompletne lub dane, które nie są już potrzebne zostaną poprawione lub usunięte. 

 

Co więcej, w możliwie jak najszerszym zakresie i w stopniu, w jakim jest to uzasadnione, spółka Vandersanden 

zapewni, aby jej pracownicy/agenci mieli jedynie ograniczony dostęp do danych i opcji ich przetwarzania, który w 

głównej mierze będzie się ograniczać do wykonywania zadań lub w sytuacji gdy jest to niezbędne do świadczenia 

naszych usług. 

W ten sposób spółka Vandersanden dąży do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych 

i ich przetwarzania. 

 

Podmiot, którego dotyczą dane będzie zobowiązany do przekazana spółce Vandersanden wymaganych danych 

osobowych, gdyż jest to podstawowy warunek zawarcia i realizacji umowy. 

Jeśli podmiot, którego dotyczą dane nie przekaże wymaganych danych, spółka Vandersanden nie będzie mogła 

wyświadczyć żądanych usług. 

Vandersanden korzysta z profilowania do celów prowadzenia skoncentrowanego marketingu bezpośredniego. 

Stosownie do powyższego Vandersanden będzie informować klientów w wiadomościach e-mail wyłącznie o 

kampaniach i produktach, którymi mogą być szczególnie zainteresowani. 
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3. Cel przetwarzania 

 

Vandersanden przetwarza dane osobowe do różnych celów. Każdorazowo przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne 

do osiągnięcia zamierzonego celu.  

 

W szczególności Vandersanden wykorzystuje dane osobowe do następujących celów: 

- Aby odpowiadać na pytania 

- Aby zająć się incydentami 

- Aby przekazać informacje 

- Aby przygotowywać, przetwarzać i wysyłać zamówienia 

- Aby wystawiać faktury i prowadzić dokumentację 

- Aby przetwarzać i wysyłać aplikacje 

- Aby prowadzić kampanie marketingowe 

 

4. Podstawy prawne przetwarzania 

 

W związku z powyższym Vandersanden przetwarza dane osobowe zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi: 

- pozwolenie od osoby, której dotyczą dane; 

- konieczność zawarcia umowy lub podjęcie środków przed podpisaniem umowy; 

- konieczność ochrony uzasadnionych interesów Vandersanden, w głównej mierze zapewnienie ciągłości 

prowadzenia działalności przez Vandersanden; 

- zgodność ze wszystkimi postanowieniami ustawowymi lub regulacyjnymi, do których przestrzegania jest 

zobowiązana spółka Vandersanden. 

 

5. Udostępnianie i transmisja danych 

 

Zasadniczo, dane osobowe są udostępniane jedynie za pozwoleniem odpowiedniej osoby fizycznej, lub jeśli jest to 

konieczne do realizacji transakcji, dostarczenia produktu lub wyświadczenia usługi. 

Co więcej, dane mogą zostać udostępnione, w razie konieczności, dostawcom spółki Vandersanden, jeśli spółka 

Vandersanden uczestniczy w sporze z osobą, której dotyczą dane w celu ochrony klientów, zagwarantowania 

bezpieczeństwa produktów oraz ochrony praw (własności) Vandersanden. 

 

Vandersanden nie ujawni takich danych innemu krajowi lub organizacji międzynarodowej. 

 

6. Okres zatrzymania danych 

 

Vandersanden będzie przetwarzać dane osobowe w całym okresie, w którym podmiot, którego dotyczą dane korzysta 

z usług Vandersanden.  

Jeśli podmiot, którego dotyczą dane nie będzie już korzystać z usług spółki Vandersanden, jego dane osobowe będą 

przechowywane przez okres dziesięciu lat po zakończeniu współpracy z podmiotem, którego dotyczą dane, chyba że 

ustawowe okresy przechowywania danych będą wymagać przechowywania danych przez dłuższy okres czasu.  

Ten okres da spółce Vandersanden możliwość przestrzegania zobowiązań ustawowych oraz przepisów, rozwiązania 

sposób, utrzymania poziomu bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom, nadużyciom itp. 

 

7. Prawa podmiotu, którego dotyczą dane 

 

Vandersanden będzie przestrzegać następujących praw osób fizycznych: 

- prawa wglądu do swoich danych osobowych; 

- prawa wprowadzania zmian do swoich danych osobowych; 

- prawa usunięcia swoich danych osobowych; 

- prawa ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

- prawa przenoszenia swoich danych osobowych; 

- prawo sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji. 
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Co więcej, podmiotowi, którego dotyczą dane przysługuje w dowolnym czasie prawo do przetwarzania danych 

osobowych. Takie wycofanie zgody nie może jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie 

pozwolenia na wycofanie danych. 

 

Aby skorzystać z prawa do wycofania danych, podmiot, którego dotyczą dane może przesłać swoje żądanie spółce 

Vandersanden na następujący adres e-mail: security@vandersanden.com 

 

lub listownie na poniższy adres: 

 

Vandersanden 

Riemsterweg 300 

B-3740 Bilzen (Spouwen) Belgium 

 

Vandersanden niezwłocznie odpowie na takie żądanie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania 

przez klienta. 

 

8. Postanowienia końcowe 

 

Jeśli podmiot, którego dotyczą dane uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych stanowi naruszenie 

postanowień RODO, może złożyć skargę właściwemu organowi nadzorczemu. 

 

Vandersanden wyraźnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym 

czasie bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

 


