
Polityka prywatności firmy Assutech 
Firma Assutech gromadzi pewne Dane osobowe od swoich Użytkowników.

Właściciel i kontroler
ASSUTECH SAS

21 Bulwar Littré 

78600 Le Mesnil Le Roi, Francja

Adres e-mail kontaktowy właściciela: contact@assutech.com

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe zbierane przez firmę Assutech bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich obejmują: 

numer telefonu, różne rodzaje danych, pliki cookie, dane użytkowe, unikalną identyfikację urządzeń 

reklamowych (np. Google lub IDFA identyfikator reklamowy), adres e-mail, imię, nazwisko, kod VAT, nazwę 

firmy, adres, kod pocztowy, miasto i witrynę internetową.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych osobowych znajdują się w sekcjach 

niniejszej Polityki Prywatności lub w specjalnym tekście wyjaśniającym opublikowanym przed gromadzeniem 

Danych, które

 mogą być swobodnie przekazywane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkownika, automatycznie

 gromadzone podczas korzystania przez Użytkownika z usług firmy Assutech,

 o ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez usługi firmy Assutech są obowiązkowe, a ich brak 

może uniemożliwić firmie Assutech świadczenie Usług. Jeśli firma Assutech stwierdzi, że niektóre Dane nie są 

obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie ujawniać takich Danych bez wpływu na dostępność lub działanie Serwisu

; Użytkownicy, którzy mają obawy dotyczące obowiązkowych Danych osobowych powinni skontaktować się z 

Właścicielem

; jakiekolwiek użycie Cookies - lub innych narzędzi śledzenia - przez firmę Assutech lub przez właścicieli usług 

stron trzecich, z których korzysta firma Assutech, ma na celu świadczenie Usługi zamówionej przez 

Użytkownika, w uzupełnieniu do innych celów opisanych w niniejszej Polityce i w Cookie, jeśli są one 

dostępne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe Osób Trzecich uzyskane, opublikowane lub 

przekazane za pośrednictwem firmy Assutech oraz potwierdzają, że uzyskali zgodę osoby trzeciej na 

przekazanie tych Danych Właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania danych

Metody oczyszczania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, 

ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych

 oraz przetwarza Dane przy użyciu komputerów lub narzędzi komputerowych, zgodnie z procedurami i 

metodami organizacyjnymi ściśle związanymi z określonymi celami. Oprócz Właściciela, Dane mogą być 

dostępne, w niektórych przypadkach, dla pewnych kategorii osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie firmy 

Assutech (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemem) lub dla osób zewnętrznych 

(takich jak dostawcy usług technicznych dla osób trzecich, usługi kurierskie, dostawcy usług hostingowych, 

firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczonych, w stosownych przypadkach, przez Właściciela na 

Podwykonawców. Zaktualizowana lista tych części może być w każdej chwili wymagana od Właściciela.

mailto:contact@assutech.com


Podstawa prawna operacji przetwarzania danych

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników, jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych 

warunków:

 Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa, Właściciel może być upoważniony do przetwarzania 

Danych osobowych do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu ("rezygnacja"), bez konieczności 

polegania na zgodzie lub na jednej z poniższych podstaw prawnych. Warunek ten nie ma jednak 

zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych;

 przekazanie Danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Użytkownikiem lub do wykonania jego 

zobowiązań przedumownych;

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;

 przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub z wykonywaniem 

władzy publicznej powierzonym Właścicielowi;

 przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Właściciela lub osoby trzeciej.

W każdym przypadku, Właściciel chętnie pomoże Ci wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma 

zastosowanie do przetwarzania danych, a w szczególności czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem 

prawnym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce poddania działaniu substancji

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z transferem Danych z 

Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o tym, gdzie przetwarzane są 

przekazywane Dane osobowe, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegółowe informacje na

temat przetwarzania Danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo znać podstawę prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii 

Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu 

publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, a 

także znać środki bezpieczeństwa podjęte przez Właściciela w celu ochrony ich danych.

W przypadku takiego przeniesienia Użytkownik może dowiedzieć się więcej, zapoznając się z odpowiednimi 

rozdziałami niniejszego dokumentu lub zapytać Właściciela korzystając z informacji podanych w dziale 

Kontakt.

Czas konserwacji

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do celów, dla których zostały 

zgromadzone.

W związku z tym:

 Dane osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a 

Użytkownikiem muszą być przechowywane do czasu pełnej realizacji umowy.

 Dane osobowe zbierane w uzasadnionym interesie Właściciela będą przechowywane tak długo, jak 

będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje 

dotyczące uzasadnionych interesów Właściciela w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu lub 

kontaktując się z Właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do przechowywania Danych osobowych dłużej za każdym razem, gdy 

Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może 

być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli jest to wymagane w celu 



wypełnienia zobowiązania prawnego lub na mocy nakazu organu.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W konsekwencji prawo dostępu, prawo do 

usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być stosowane po upływie okresu 

zatrzymywania.

Cele przetwarzania

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, jak również w 

następujących celach: Dostęp do kont usług obcych, infrastruktura hostingu i zaplecza sieciowego, kontakty 

użytkownika, transfer danych poza UE, analizy, wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, zarządzanie 

oznaczeniami, ochrona SPAM, ponowne marketing i celowanie behawioralne, reklama, rejestracja i 

uwierzytelnianie, wymiana danych z portalami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi oraz 

zarządzanie bazą danych użytkowników.

Dalsze informacje na temat celów tego przetwarzania oraz konkretnych Danych osobowych wykorzystywanych 

do każdego z tych celów znajdują się w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu.

Uprawnienia wymagane przez systemy telefoniczne firmy Assutech na Facebooku

Systemy telefoniczne mogą poprosić Facebook o zgodę na wykonywanie czynności na koncie użytkownika na 

Facebooku i wyodrębnienie informacji, w tym Informacji osobistych. Usługa ta umożliwia systemowi 

telefonicznemu łączenie się z kontem Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook udostępnianym 

przez Facebook Inc.

Więcej informacji o poniższych uprawnieniach można znaleźć w dokumentacji i polityce prywatności   

Facebooka.

Żądane uprawnienia są następujące: Skontaktuj się z aplikacją Poczta e-mail, Lista podstawowych informacji i 

znajomych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone w następujących celach przy użyciu kilku usług:

- Dostęp do zewnętrznych kont usługowych

Ten rodzaj usługi daje firmie Assutech dostęp do Danych Klienta w ramach usługi innej firmy i umożliwia 

firmie Assutech wykonywanie czynności w ramach tej usługi. Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale 

wymagają wyraźnej autoryzacji Użytkownika.
Dostęp do kont na Facebooku

Usługa ta umożliwia systemowi telefonicznemu Assutech łączenie się z kontem Użytkownika w serwisie 

społecznościowym Facebook udostępnianym przez Facebook, Inc.

Wymagane uprawnienia: Kontakt e-mail i lista znajomych.

Lokalizacja przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności Facebooka. Uczestnik ochrony danych.
Dostęp do konta Twitter (Twitter, Inc.)

Usługa ta umożliwia systemowi telefonicznemu firmy Assutech łączenie się z kontem Użytkownika w serwisie 

społecznościowym Twitter, dostarczanym przez firmę Twitter, Inc.

Zbierane dane osobowe: różne rodzaje danych wskazane w polityce prywatności serwisu.
Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  . Uczestnik ochrony danych.

Lokalizacja przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności Twittera. Uczestnik ochrony danych.

https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policy.php
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/


- Analizy

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Właścicielowi na monitorowanie i analizę ruchu sieciowego oraz 

śledzenie zachowań Użytkownika.
Rozszerzenie wyświetlacza reklamowego w Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics może wykorzystywać reklamy celowe Google dotyczące zainteresowań, danych o widowni 

innych firm oraz informacje cookie DoubleClick dla firmy Assutech w celu rozszerzenia analiz o dane 

demograficzne, dane dotyczące zainteresowań i interakcji z reklamami.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Google Privacy Policy - opt-out. Uczestnik ochrony 

danych.
Anonimizacja adresu IP w Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych świadczoną przez Google Inc. "("Google"). Zebrane 

Dane są wykorzystywane przez Google do śledzenia i analizowania korzystania z usług firmy Assutech, 

przygotowywania raportów o jej działalności oraz udostępniania ich innym usługom Google. Google może 

wykorzystywać zebrane dane do kontekstualnego i indywidualnego dopasowywania reklam w swojej sieci 

reklamowej. Dzięki integracji z Google Analytics adres IP jest anonimowy. Adresy IP użytkowników są w 

rzeczywistości skrócone w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących 

stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny 

adres IP jest przekazywany do serwera Google i skracany w Stanach Zjednoczonych.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Google Privacy Policy - opt-out. Uczestnik ochrony 

danych.
Monitorowanie konwersji reklam Google Ads (Google Inc.)

Ads Conversion Tracking jest usługą analityczną dostarczaną przez Google Inc., która łączy reklamy Google 

Ads danych sieciowych z działaniami wykonywanymi na Wildix.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności Google. Uczestnik ochrony danych.
Konwersja utworów z reklam na Facebooku (Facebook, Inc.)

Facebook Ads Conversion Tracking jest usługą analityczną świadczoną przez Facebook, Inc., która łączy dane z 

sieci reklamowej Facebooka z działaniami podejmowanymi na Wildix.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  . Uczestnik ochrony danych.

- Zarządzanie bazą danych Użytkownicy

Ten rodzaj usługi umożliwia Właścicielowi tworzenie profili użytkowników z adresu e-mail, imienia i nazwiska 

lub innych informacji dostarczonych przez Użytkownika firmie Assutech oraz śledzenie działań Użytkownika za

pomocą funkcji analitycznych. Te Dane osobowe mogą być również porównywane z publicznie dostępnymi 

informacjami o Użytkowniku, takimi jak profile w serwisach społecznościowych, i wykorzystywane do 

tworzenia prywatnych profili, które Właściciel może wyświetlać i wykorzystywać do ulepszania usług firmy 

Assutech. Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie do Użytkownika wiadomości w 

określonym czasie, np. e-maili opartych na określonych czynnościach wykonywanych w systemach telefonii 

firmy Assutech.
Zoho 

Zoho jest usługą zarządzania bazą danych użytkowników świadczoną przez Zoho, Inc.

Zbierane dane osobowe: różne rodzaje danych wskazane w polityce prywatności serwisu.

Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  .

https://www.zoho.com/fr/privacy.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


- Hosting i infrastruktura zaplecza

Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem rozproszonych geograficznie serwerów, co utrudnia określenie 

rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.
Amazon Web Services (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)

Amazon Web Services jest usługą hostingową i backendową świadczoną przez Amazon.com Inc.

Zbierane dane osobowe: różne rodzaje danych wskazane w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  ; Irlandia - Polityka Prywatności  ; 

Niemcy - Polityka Prywatności  ; Singapur - Polityka Prywatności. Uczestnik ochrony danych.
Microsoft Azure (Microsoft Corporation)

Microsoft Azure jest usługą hostingową świadczoną przez Microsoft Corporation.

Zbierane dane osobowe: różne rodzaje danych wskazane w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  ; Indie - Polityka Prywatności  ; 

Niemcy - Polityka Prywatności. Uczestnik ochrony danych.

- Ochrona SPAM

 Tego typu usługi analizują ruch firmy Assutech, potencjalnie zawierający dane osobowe użytkownika, w celu 

filtrowania wiadomości i treści, które są rozpoznawane jako SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA jest usługą ochrony przed spamem oferowaną przez Google Inc.

 korzystanie z niej podlega polityce prywatności Google i warunkom korzystania z niej.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  . Uczestnik ochrony danych.

- Remarketing i ukierunkowanie behawioralne

 Ten rodzaj usługi umożliwia firmie Assutech i jej partnerom dystrybucję, optymalizację i wyświetlanie reklam 

w oparciu o dotychczasowe korzystanie przez Użytkownika z usług firmy Assutech. Czynność ta jest 

wykonywana poprzez śledzenie ewolucji Danych użytkowania i używanie plików cookie.

 Oprócz opcji rezygnacji oferowanych przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownik może zrezygnować z

cookies przez usługi stron trzecich odwiedzając stronę rezygnacji Inicjatywy Reklamy Sieciowej.
Remarketing Google Analytics w celu wyświetlania reklam (Google Inc.)

Google Analytics dla reklamy wyświetlacza jest remarketing i retargetowanie behawioralne usługi świadczone 

przez Google Inc., które łączy śledzenie aktywności wykonywane przez Google Analytics i jego plików cookie z

sieci reklamowej Adwords i Double-click Cookie.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania. Uczestnik ochrony danych.
Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience to usługa ponownego marketingu i reorientacji behawioralnej świadczona przez 

Facebook, Inc. łącząca działalność Wildix z siecią reklamową Facebook.

Zbierane dane osobowe: adres e-mail i ciasteczka.

Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania. Uczestnik ochrony danych.

https://www.aboutads.info/choices/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://optout.networkadvertising.org/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://privacy.microsoft.com/PrivacyStatement
https://privacy.microsoft.com/PrivacyStatement
https://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/OnlineServices/Default.aspx
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/fr/privacy/


Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Remarketing na Facebooku jest usługą remarketingu i targetowania behawioralnego świadczoną przez 

Facebook, Inc. łączącą działalność Wildix z siecią reklamową Facebooka.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania. Uczestnik ochrony danych.
AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords remarketing jest behawioralną usługą targetowania i remarketingu dostarczaną przez Google Inc., 

która łączy biznes Wildix z siecią reklamową Adwords i Doubleble-click Cookie.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności - Opcja wycofania.

- Wymiana informacji z portalami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Wymiana i informacje uzyskiwane przez systemy firmy Assutech są zawsze regulowane ustawieniami 

prywatności ustalonymi przez Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej,

 a jeśli taka usługa jest zainstalowana, może ona nadal zbierać dane o ruchu na stronach, nawet jeśli 

Użytkownik z niej nie korzysta.
Przycisk "Facebook Like and Social Widgets" (Facebook, Inc.)

Przycisk Lubię to usługa, która pozwala na interakcję z portalem społecznościowym Facebook udostępnianym

przez Facebook, Inc.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  . Uczestnik ochrony danych.

- Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten typ usługi pozwala na przeglądanie i interakcję z treściami umieszczonymi na platformach zewnętrznych 

bezpośrednio z poziomu stron firmy Assutech. Jeśli taka usługa jest zainstalowana, może ona nadal zbierać dane 

o ruchu na stronach internetowych, nawet jeśli Użytkownik z niej nie korzysta.
Wyszukiwanie witryny Google (Google Inc.)

Google Site Search jest usługą integrującą wyszukiwarkę Google Inc., która umożliwia Wildix włączenie tego 

rodzaju treści na swoich stronach.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  . Uczestnik ochrony danych.
Czcionki Google (Google Inc.)

Czcionki Google to usługa przeglądania czcionek udostępniana przez Google Inc., która pozwala firmie 

Assutech osadzać takie treści na swoich stronach.

Zbierane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w Polityce Prywatności Serwisu i Danych 

Użytkowania.

Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  . Uczestnik ochrony danych.
Widżet Kalendarz Google (Google Inc.)

Widżet Kalendarz Google jest usługą przeglądania zawartości dostarczaną przez Google Inc., która pozwala 

Wildix osadzać tego typu treści na swoich stronach.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

https://www.google.it/intl/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.facebook.com/about/privacy/


Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  . Uczestnik ochrony danych.
Widżet wideo YouTube (Google Inc.)

YouTube jest usługą przeglądania zawartości wideo dostarczaną przez Google Inc., która pozwala firmie 

Assutech osadzać zawartość wideo na swoich stronach.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  . Uczestnik ochrony danych.

- Skontaktować się z Użytkownikiem

Kontakt telefoniczny (Assutech)

Z użytkownikami, którzy podają swój numer telefonu, można kontaktować się w celach komercyjnych lub 

promocyjnych w związku z usługami firmy Assutech lub w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o wsparcie.

Zebrane dane osobowe: numer telefonu.
Formularz kontaktowy (Wildix)

Wypełniając formularz kontaktowy ze swoimi danymi, Użytkownik upoważnia firmę Assutech do 

wykorzystania tych informacji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty lub inne 

zapytania wskazane w nagłówku formularza.

Zbierane dane osobowe: adres, adres e-mail, kod VAT, kod pocztowy, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, 

imię, strona internetowa i miasto.

- Zarządzanie znacznikami

Ten rodzaj usługi umożliwia Właścicielowi centralne zarządzanie znacznikami lub skryptami wymaganymi w 

usługach firmy Assutech

, a tym samym przepływ Danych Użytkownika przez te usługi, co może skutkować zatrzymaniem tych Danych.
Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager jest usługą zarządzania znacznikami świadczoną przez Google LLC.

Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce Traktowania: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności  . Uczestnik ochrony danych.

Inne informacje na temat danych osobowych

- Czat online Wildix Kite i Zoho.

Dostawca
Ta strona internetowa

Cel pomocy
Skontaktować się z użytkownikiem

Dane osobowe
Imię
E-mail

Polityka prywatności
Z użytkownikami, którzy podali swoje imię i nazwisko i/lub adres e-mail, można kontaktować się w celach 
komercyjnych lub promocyjnych związanych z tą stroną internetową, jak również w celu udzielenia odpowiedzi 
na zapytania o pomoc handlową lub techniczną.

- Dane osobowe zbierane z innych źródeł niż Użytkownik

https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/


Właściciel Usług Assutech może zgodnie z prawem gromadzić Dane osobowe od Użytkowników bez ich 
wiedzy, poprzez ich ponowne wykorzystywanie lub nabywanie od osób trzecich w celach wymienionych w 
części określającej podstawę prawną przetwarzania. 
W przypadku, gdy Właściciel zgromadził w ten sposób Dane Osobowe, Użytkownicy mogą znaleźć 
szczegółowe informacje o źródle w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z 
Właścicielem.

- OVH

Dostawca
OVH

Cel pomocy
Infrastruktura hostingowa i zaplecze

Dane osobowe
Różne rodzaje danych

Polityka prywatności
OVH oferuje usługi hostingu i backendu.

- Analiza i przewidywania oparte na danych użytkownika ("profilowanie")

Właściciel może wykorzystywać Dane osobowe i użytkowe gromadzone przez usługi firmy Assutech do 
tworzenia lub aktualizacji profili użytkowników. Ten rodzaj przetwarzania danych pozwala Właścicielowi na 
ocenę wyborów, preferencji i zachowań Użytkownika w celach opisanych w odpowiedniej części niniejszego 
dokumentu.
Profile użytkowników mogą być również tworzone przy użyciu narzędzi automatycznych, takich jak 
algorytmy, które mogą być również dostarczane przez osoby trzecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
wykonywanych czynności profilowania, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi częściami tego 
dokumentu.
Użytkownik zawsze ma prawo sprzeciwić się tego typu czynności profilowania. Aby dowiedzieć się więcej o 
prawach Użytkownika i sposobie ich wykonywania, należy zapoznać się z rozdziałem niniejszego dokumentu 
opisującym te prawa.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw dotyczących ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

 W każdej chwili wycofać swoją zgodę. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia swojej zgody, jeżeli 

wyrazili już zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych.

 Sprzeciwianie się przetwarzaniu swoich danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się 

przetwarzaniu ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. 

Szczegóły zostały dodane w odpowiedniej sekcji poniżej.

 Uzyskaj dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, czy Dane są przetwarzane 

przez Właściciela, uzyskać informacje o pewnych aspektach przetwarzania oraz uzyskać kopię 

przetwarzanych Danych.

 Sprawdzić i uzyskać korektę. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich Danych 

oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania.



 Ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, pod pewnymi warunkami, 

ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel będzie przetwarzał swoje dane 

tylko w celu ich przechowywania.

 Usuń lub usuń swoje dane osobowe. Użytkownicy mają prawo, pod pewnymi warunkami, uzyskać 

usunięcie swoich danych od Właściciela.

 Odzyskaj swoje dane i przekaż je do innego kontrolera. Użytkownicy mają prawo do pobierania 

swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu 

maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przesyłania ich do innego kontrolera bez 

żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie, pod warunkiem, że Dane przetwarzane są w sposób 

zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się za zgodą Użytkownika, na podstawie umowy, której 

stroną jest Użytkownik lub na podstawie zobowiązań przedumownych.

 Złóż zażalenie. Użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do swojego organu ochrony danych.

Informacje dotyczące prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych

W przypadku, gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy 

publicznej przysługującej Właścicielowi lub dla celów uzasadnionych interesów Właściciela, Użytkownicy 

mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając przyczynę związaną z ich szczególną sytuacją, która musi 

uzasadniać taki sprzeciw.

Użytkownicy powinni jednak mieć świadomość, że jeśli ich Dane osobowe są przetwarzane do celów 

marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili bez żadnego uzasadnienia sprzeciwić się takiemu 

przetwarzaniu. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe dla celów marketingu 

bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw?

Wszelkie wnioski o korzystanie z praw Użytkownika mogą być kierowane do Właściciela przy użyciu danych 

kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i będą 

rozpatrywane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Polityka plików cookie

Firma Assutech Services używa plików cookie. Więcej informacji oraz szczegółowe wyjaśnienia dotyczące 

plików cookie użytkownik może znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania i gromadzenia danych

Powództwo sądowe

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela do celów prawnych przed sądami lub

w sposób, który może prowadzić do kroków prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z usług firmy 

Assutech lub powiązanych z nimi Usług

.

Dodatkowe informacje dotyczące Danych osobowych Użytkownika

https://www.iubenda.com/privacy-policy/52316883/cookie-policy


Oprócz informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, Wildix może dostarczyć Użytkownikowi 

dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych usług lub gromadzenia i przetwarzania 

Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych, firma Assutech i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić 

pliki rejestrujące interakcje z firmą Assutech (dzienniki systemowe) lub wykorzystywać w tym celu inne Dane 

Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nieujęte w niniejszej polityce

Dalsze informacje dotyczące gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych mogą być w każdej chwili 

wymagane od Właściciela. Prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na początku tego 

dokumentu.

Jak są obsługiwane żądania "Nie śledź"?

Firma Assutech nie obsługuje zgłoszeń "Nie śledź"

, należy zapoznać się z polityką prywatności usług stron trzecich w celu ustalenia, czy zaakceptują one 

zgłoszenia "Nie śledź".

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym 

momencie poprzez poinformowanie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w usługach firmy 

Assutech lub - w zakresie technicznie i prawnie możliwym - poprzez wysłanie powiadomienia do 

Użytkowników za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zaleca się częste 

odwiedzanie tej strony w odniesieniu do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole. 

Jeżeli modyfikacje mają wpływ na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, 

Właściciel musi uzyskać w razie potrzeby nową zgodę Użytkownika.

- Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami - w tym osobisty 

numer identyfikacyjny - umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.
Dane dotyczące użytkowania

Informacje zbierane automatycznie przez służby Assutech (lub przez służby stron trzecich wykorzystywane 

przez firmę Assutech), które mogą obejmować adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez 

Użytkowników korzystających z adresów Assutech, URI (Uniform Resource Identifier), czas złożenia zapytania,

sposób jego przekazania na serwer, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący 

status odpowiedzi od serwera (korzystny wynik, błąd itp.) oraz wszelkie inne usługi (korzystny wynik, 

informacja itp.).), kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta 

Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie Aplikacji) oraz 

szczegóły dotyczące trasy przebytej w Aplikacji ze szczególnym odniesieniem do kolejności odwiedzanych 

stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego Użytkownika lub środowiska komputerowego.



Użytkownik

Osoba korzystająca z usług firmy Assutech, która, o ile nie ustalono inaczej, odpowiada danej osobie.
Osoba, której dotyczy postępowanie

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.
Podwykonawca (lub kierownik danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu 

administratora danych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Kontroler (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z 

innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa 

dotyczące świadczenia i korzystania z usług firmy Assutech. O ile nie określono inaczej, Kontroler Danych jest 

Właścicielem firmy Assutech.
Usługi Assutech (lub niniejsza Aplikacja)

Sposób zbierania i przetwarzania Danych osobowych Użytkownika.
Serwis

Usługa świadczona przez firmę Assutech w sposób opisany w odpowiednich warunkach (o ile takie istnieją) oraz

na niniejszej stronie/zgłoszeniu.
Unia Europejska (lub UE)

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują 

wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ciasteczka

Małe dane przechowywane w urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z przepisami kilku ustaw, w tym art. 13/14 

Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do firmy Assutech, chyba że niniejszy dokument 

stanowi inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2018 r.
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