Oświadczenie spółki Alpha Deuren International B.V. o ochronie
prywatności
Spółka Alpha Deuren International B.V. chroni Państwa dane osobowe oraz prywatność. W niniejszym
oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy oraz jak je
przechowujemy i wykorzystujemy. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy naszej
witryny internetowej www.Alpha-deuren.nl i www.DoorCalculation.com oraz usług świadczonych przez
Alpha Deuren International B.V.
JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?
Możemy gromadzić Państwa dane osobowe w różnych okolicznościach, na przykład w trakcie Państwa
wizyty na naszej Witrynie internetowej, korzystania z naszych usług albo podczas kontaktów z nami.
Zbieramy takie informacje jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko i nazwa
firmy.
Możemy także zbierać informacje niebędące danymi osobowymi, na przykład dotyczące rodzaju
Państwa przeglądarki i komputera, a także informacje techniczne dotyczące sposobu kontaktowania się
z naszą Witryną internetową.
OSOBY W WIEKU PONIŻEJ 16 LAT
Osoby w wieku poniżej 16 lat, chcące korzystać z naszej Witryny internetowej, powinny mieć zgodę
rodzica albo opiekuna.
DLACZEGO ZBIERAMY DANE OSOBOWE?
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celu usprawnienia i zabezpieczenia naszych usług,
utworzenia osobistego konta naszym użytkownikom oraz udzielania aktualnych informacji (jeśli Państwo
sobie tego życzą). Czasami będziemy używać Państwa danych osobowych do przesyłania ważnych
informacji, na przykład dotyczących zmiany naszych warunków ogólnych albo niniejszego oświadczenia
o ochronie prywatności.
Nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody.
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AKTUALNE INFORMACJE/BIULETYN INFORMACYJNY
Jeżeli są Państwo zarejestrowani i aktywnie korzystają z naszych usług, będą Państwo automatycznie
otrzymywać nasz biuletyn informacyjny, aby mieć aktualne informacje na temat najnowszych wydarzeń.
Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania aktualnych informacji / biuletynów informacyjnych,
mogą Państwo wysłać wiadomość na adres info@alpha-deuren.nl
JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE?
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem,
wykorzystaniem, zmianą lub rozpowszechnieniem przez nieuprawnione osoby trzecie. W tym celu
używamy połączenia SSL. Dane przesyłane przy użyciu połączenia SSL są szyfrowane, a zatem nie mogą
być dostępne dla osób trzecich ani przez nie wykorzystywane. Państwa dane są zabezpieczone przed
dostępem osób nieuprawnionych.
W JAKI SPOSÓB MOGĘ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ ALBO USUWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Nie mogą Państwo mieć bezpośredniego dostępu do swoich danych osobowych. Jeśli chcą Państwo
przeglądać albo usunąć swoje dane osobowe, proszę wysłać nam wiadomość na adres info@alphadeuren.nl.
CIASTECZKA
Używamy albo będziemy używać ciasteczek w celu usprawnienia korzystania przez Państwa z naszej
Witryny internetowej. Ciasteczko to niewielka porcja informacji przechowywanych na Państwa
komputerze w trakcie wizyty na naszej Witrynie internetowej. Dzięki owym ciasteczkom nasza Witryna
internetowa może Państwa rozpoznać podczas następnej wizyty. Ciasteczka zapewniają także szybki i
bezpieczny dostęp do naszej Witryny internetowej oraz umożliwiają wykrycie na niej wszelkich błędów.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać żadnych ciasteczek, istnieje możliwość zmiany ustawień
przeglądarki oraz usunięcia zachowanych ciasteczek. Należy jednak pamiętać, iż może to mieć wpływ na
wydajność naszej Witryny internetowej na Państwa komputerze.
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ŁĄCZA
Nasza Witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za
treść ani ochronę prywatności owych witryn internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z
oświadczeniem o ochronie prywatności danej witryny.
ZMIANY OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Od czasu do czasu możemy aktualizować treść niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeżeli
dokonamy znacznych zmian niniejszego oświadczenia, poinformujemy Państwa, umieszczając
powiadomienie na naszej Witrynie internetowej albo poprzez wiadomość elektroniczną.
PYTANIA
W razie jakichkolwiek pytań albo uwag mogą się Państwo z nami skontaktować, wysyłając wiadomość na
adres info@alpha-deuren.nl

Alpha Deuren International B.V.
Eekhegstraat 3-5 6942 GB Didam
Telefon

+31-(0)316-228066

Witryna internetowa

www.alpha-deuren.nl

E-mail

info@alpha-deuren.nl

Nr w Izbie Handlowej (Arnhem): 09088243

Didam, maj 2018.
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