Informacje o przetwarzaniu danych
osobowych
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych udzielane w myśl rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych (dalej tylko „GDPR“) przedstawicielom klientów
i partnerów handlowych spółki Air-lab s.r.o.

Administrator Waszych danych
Spółka Air-lab s.r.o., IČ (REGON): 02434571, z siedzibą Korunní 810/104, 101 00 Praha,
zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Obwodowym w Pradze, sygnatura akt C 234331,
niniejszym jako administrator zgodnie z GDPR informuje Państwa o przetwarzaniu Waszych
danych osobowych i o Waszych prawach.

Cel przetwarzania Waszych danych
Wasze dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do celów:
▪ pełnienie obowiązków wynikających z umów;
▪ pełnienie obowiązków wynikających z warunków wykorzystywanych usług;
▪ pełnienie obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych;
▪ utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami klientów i partnerów handlowych;
▪ zasyłanie informacji handlowych z ofertą produktów i usług;
▪ organizowanie akcji handlowych i szkoleń, łącznie z zapraszaniem i zapewnianiem
noclegów;
▪ personalizowanego dostępu do naszych usług internetowych;
▪ zapewnienia ochrony naszych praw i uzasadnionych interesów.
Zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informatycznego,
Air-lab wykorzystuje Wasze dane do celów zasyłania informacji handlowych z ofertą opartą na
zautomatyzowanym decydowaniu łącznie z profilowaniem, i to do czasu, kiedy wyrazicie
niezgodę na takie wykorzystywanie swojego kontaktu.

Wasze dane, które przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie Waszych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne
Abyśmy mogli Was jednoznacznie identyfikować, przetwarzamy dane osobowe w zakresie:
imię, nazwisko, tytuł, firma, pozycja w firmie.
Dane kontaktowe
Abyśmy mogli się z Wami kontaktować, przetwarzamy dane osobowe w zakresie: e-mail,
numery telefonów, adres firmy lub adres kontaktowy.
Dane o orientacji branżowej
Abyśmy mogli Wam udzielać informacji o naszych produktach i usługach, które odpowiadają
Waszym potrzebom, przetwarzamy dane osobowe w zakresie: zawód, specjalizacja fachowa,
kwestionariusze handlowe.
Dane o korzystaniu z usług internetowych
Abyśmy mogli dostosowywać informacje handlowe do Waszych potrzeb, przetwarzamy dane
osobowe w zakresie: zapisy o korzystaniu z naszych usług internetowych, adresy IP urządzeń
i identyfikatory cookies.

Odbiorcy Waszych danych
Do przetwarzania Waszych danych osobowych wykorzystujemy innych dostawców usług.
Przetwarzać dane osobowe na rzecz Air-lab mogą wyłącznie dostawcy usług na podstawie
umowy o przetwarzanie danych osobowych.
Wasze dane osobowe w określonych warunkach mogą zostać udostępnione innych
odbiorcom, np. organom państwowym (Policji RC, sądom, Administracji finansowej RC, itp.)
w ramach wykonywania ich ustawowych uprawnień, podmiotom zapewniającym sprzedaż,
montaż i serwis naszych wyrobów, lub podmiotom pośrednio świadczącym na podstawie
dalszego stosunku umownego uzgodnione usługi.

Czas przetwarzania Waszych danych
Wasze dane osobowe są u nas ułożone przez czas trwania umowy zawartej między
reprezentowaną przez Was firmą i Air-lab, lub przez czas trwania Waszej rejestracji do
korzystania z usług Air-lab.
Po ukończeniu stosunku umownego między Wami (ewentualnie przez Was reprezentowaną
firmą) i nami, lub po ukończeniu Waszej rejestracji do korzystania z naszych usług, nadal
przetwarzamy Wasze dane osobowe wyłącznie do celów i przez okres, przez który jesteśmy
obowiązani te dane przechowywać według ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
Jeżeli udzieliliście nam zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów zasyłania
informacji handlowych, dane te są przetwarzane przez nas do odwołania Waszej zgody.
Jak tylko upłynie czas ułożenia Waszych danych osobowych, lub czas, przez który jesteśmy
obowiązani przechowywać je według przepisów prawnych, Wasze dane osobowe
zanonimizujemy lub usuwamy z naszych baz danych i systemów.

Jakie macie prawa
Wasze dane przetwarzamy przejrzyście, poprawnie, zgodnie z GDPR i ogólnie obowiązującymi
przepisami prawnymi. Macie prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich korygowania.
W przypadkach przetwarzania Waszych danych, dla których udzieliliście zgody, jesteście
uprawnieni do odwołania tej zgody kiedykolwiek. Jeżeli będziecie chcieć odwołać zgodę na
przetwarzanie i nie istnieje żaden dalszy powód prawny do przetwarzania Waszych danych,
lub wyrazicie niezgodę na zasyłanie informacji handlowych, macie prawo do usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Prawa dostępu do swoich danych i Waszych innych praw możecie dochodzić pisemnym
wnioskiem z uwierzytelnioną identyfikacją i podpisem zasłanym pocztą na adres Air-lab, lub
zasłanym elektronicznie do skrzynki danych xet76pb, lub osobiście składając wniosek pod
adresem Air-lab.
Jeżeli sądzicie, że przetwarzanie Waszych danych nie jest w porządku, możecie złożyć skargę
w Urzędzie ds. Ochrony Danych Osobowych.
W razie pytań dotyczących podanych powyżej informacji prosimy napisać do nas na
gdpr@air-lab.cz.

Jablonec nad Nisou, 24. 5. 2018.

