Polityka Prywatności strony internetowej www.remea-group.pl

Informujemy, że Spółka REMEA dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych,
jak i potencjalnych Klientów. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania przez REMEA Sp. z o.o. informacji o użytkownikach niniejszego serwisu
internetowego.
REMEA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 c, jest administratorem danych osobowych, w
rozumieniu przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) i przetwarza
dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego www.remea-group.pl
Zgodnie z naszą polityką podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby wszystkie dane osobowe pozostające w
naszym posiadaniu były przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby
wdrożyć i stosować niniejszą politykę prywatności. Wszyscy nasi pracownicy i podmioty przetwarzające dane, którzy
mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do zachowania ich poufności.

I. ZBIERANIE DANYCH
1. Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. adres
IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

2. Dane zbierane, gdy kontaktują się Państwo z nami
Kontaktując się z nami za pomocą strony internetowej (formularz do kontaktu), telefonu, poczty email, itp. przekazują
nam Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

II. WYKORZYSTANIE DANYCH
Dane podane przez Państwa podczas kontaktu nie są publikowane na stronie internetowej. Są one wykorzystywane
wyłącznie do kontaktu z Państwem.
1. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom
Urzędu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.
2. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane
organom wymiaru sprawiedliwości. Dane pozostawione przez Państwa na stronie www.remea-group.pl nie są
przekazywane innym podmiotom dla celów, na które nie wyraziliście Państwo zgody, poza sytuacjami wymienionymi
w punktach 1 i 2 powyżej.
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III. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzn. małe pliki tekstowe umieszczane w komputerze użytkownika
i wykorzystywane w chwili połączenia z niniejszym serwisem) w celu dostosowania zawartości stron Serwisu do
preferencji Użytkownika, uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie w celu udostępnienia treści dostępnych wyłącznie
dla zalogowanych użytkowników oraz w celu tworzenia statystyk wykorzystania naszych usług. Pliki cookies nie
zawierają żadnych danych osobowych i mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do
momentu usunięcia ich z przeglądarki. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie plików Cookies, należy
wyłączyć możliwość ich umieszczania w ustawieniach Państwa przeglądarki.

IV. STRONY TRZECIE
W procesie zbierania i użytkowania informacji o naszych klientach możemy korzystać ze wsparcia dostawców w
zakresie przetwarzania tych informacji do celów wymienionych w rozdziale II niniejszej Polityki. Będziemy na bieżąco
monitorować przestrzeganie obowiązującego lokalnego prawa i przepisów przez strony trzecie, takie jak dostawcy i
wykonawcy, zajmujące się przetwarzaniem pozostających w naszym posiadaniu danych osobowych.

V. ZMIANA/USUNIĘCIE DANYCH
Mają Państwo pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też żądania ich usunięcia z bazy. Wszelkie
żądania usunięcia danych proszę zgłaszać na adres: biuro@remea-group.com z dopiskiem RODO. Państwa dane
zostaną trwale usunięte po ustaniu celu, dla którego zostały przekazane.

VI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na
tej stronie.
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