Polityka Prywatności
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie użytkowników serwisu internetowego
dostępnego na stronie internetowej www.grundfos-promocja.pl dotyczącej konkursu „Zmień klimat z
Grundfos” organizowanego przez MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Konkurs”) i
zasadach przetwarzania danych osobowych. Wszystkie podmioty uczestniczące w organizacji oraz
realizacji Konkursu szanują Twoją prywatność oraz przestrzegają zasad przetwarzania danych
osobowych, tak by zapewnić Ci bezpieczeństwo.
Informujemy, że:
 Administratorem Twoich danych osobowych jest Grundfos POMPY Sp. z o.o., ul. Klonowa 23,
Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców; sąd rejestrowy: Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029384, NIP 778-10-16-783, REGON 630249980
(dalej jako „Administrator”),
 Organizatorem Konkursu, który przetwarza dane w imieniu Administratora, jest MPL Verbum
S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372990,
NIP: 7781226405, REGON: 630922602, kapitał zakładowy w wysokości 244 444,40 zł,
wpłacony w całości (dalej jako „Organizator”).
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości odnośnie danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Administratora dostępnym po adresem mailowym: mbygum@grundfos.com lub
Inspektorem
Ochrony
Danych
Organizatora
dostępnym
pod
adresem
mailowym: ido@verbum.com.pl.
Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie wtedy, gdy wypełniasz formularz rejestracji w
Konkursie.
Gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas
usług i wykonania umowy, czyli:
 adres e-mail i numer telefonu,
 imię i nazwisko,
 nazwa firmy i NIP.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Prowadzenie naszego serwisu
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu
www.grundfos-promocja.pl. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości założenia
konta oraz korzystania z dostępnych funkcjonalności.
Konto Uczestnika w Konkursie
W odpowiedzi na przesłany formularz rejestracyjny Uczestnik otrzyma dostęp do indywidualnego
konta Uczestnika w Konkursie.

Korespondencja
Jeśli kontaktujesz się z nami, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z
korespondencją.
Kontakt marketingowy
O ile wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną,
będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty
handlowej naszych produktów.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego,
w jakim celu je przetwarzamy. I tak:





Twoje dane osobowe podane dla potrzeb założenia konta Uczestnika przetwarzamy w celu
realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim
dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby
udzielać użytkownikom pełnych informacji;
jeśli wyraziłaś/wyraziłeś odrębną zgodę Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu
realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. I tak:




Co do zasady, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, kiedy posiadasz konto
Uczestnika.
Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania
komunikatów marketingowych, Twoje dane przetwarzamy do czasu wycofania zgody.
Jeśli prześlesz nam pytanie, Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny dla
udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane po ww. okresach wyłącznie wtedy, gdy jest to
niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, np. w celu
dochodzenia lub obrony praw. Przy czym w tym zakresie przetwarzane są wyłącznie te dane, które
służą do realizacji konkretnego celu przetwarzania.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych ma dostęp Administrator oraz Organizator, jako podmiot
przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dane te
mogą być ponadto przetwarzane przez współpracowników Administratora lub Organizatora, którzy
świadczą usługi na ich rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Zarówno Administrator, jak i Organizator zapewniają, że takie powierzenie przetwarzania danych
osobowych będzie mieć podstawę w stosownym upoważnieniu, umowie lub innym akcie prawnym
tak, by jak najpełniej zabezpieczyć Twoje interesy.

Profilowanie
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany, jednak bez zastosowania
profilowania.
COOKIES
Serwis
www.grundfos-promocja.pl

używa

niewielkich

plików,

zwanych

cookies.

Pliki cookies pozwalają nam na pozyskanie informacji na temat urządzeń, z których korzystają
użytkownicy serwisu.
Pliki cookies serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej
przeglądarki na to pozwalają. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę
plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale
działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.
Urządzenia, na które pobrano cookies, przesyłają nam następujące informacje o Twojej aktywności:
typ i ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, data i godzina wizyty w serwisie, nazwa dostawcy
Internetu, publiczny nr IP oraz strona, z której nastąpiło wejście do serwisu.
Przetwarzamy te informacje wyłącznie w celach statystycznych i w celu analizy zachowań
korzystających z serwisu użytkowników.
Na podstawie danych zebranych przez cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej
tożsamości, dlatego co do zasady nie będą one kwalifikowane, jako „dane osobowe”.
Poinformujemy Cię o wykorzystywanych w serwisie cookies poprzez wyświetlenie odpowiedniego
okna dialogowego na stronie serwisu. Dalsze korzystanie przez Ciebie z serwisu będziemy rozumieć,
jako akceptację korzystania z cookies, chyba że obsługę plików cookies wyłączyłeś w ustawieniach
Twojej przeglądarki.
Pliki cookies zapisywane są przez serwer na Twoim komputerze. Plik cookie zawiera zwykle nazwę
domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności", a także indywidualną, losowo wybraną liczbę
identyfikującą ten plik.
Nasz serwis może wykorzystywać zarówno sesyjne pliki cookies , tj. pliki, które istnieją wyłącznie w
czasie trwania sesji przeglądarki, jak i stałe pliki cookies, tj. pliki, które istnieją również po
zakończeniu sesji przeglądarki.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów; wirusy nie mogą przedostać się do
komputerów użytkowników tą drogą.
Za pośrednictwem naszego serwisu mogą być przesyłane cookies osób trzecich, na przykład firm
pomagających nam w opracowywaniu statystyk dotyczących korzystania z serwisu.

Twoje prawa
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej
chwili. Twoje prawa obejmują:
 Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych






Prawo do poprawiania danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem email candersen@grundfos.com.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych
to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji
oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się
w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Prawo do sprzeciwu
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną
sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu wynikającym z naszych
prawnie uzasadnionych interesów (tzn. w celu odpowiedzi na kontakt poprzez formularz
kontaktowy).
Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój
sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione
podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich
interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli
uwzględnić Twojego sprzeciwu.
Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail candersen@grundfos.com.
Zmiany Polityki Prywatności
Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności. Jeżeli
dojdzie do zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem informacji
umieszczonej na naszej stroni internetowej.

