POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „RODO”), Sirap Gema S.p.A., z siedzibą w
Verolanuova (BS), 25028 Via Industriale 1/3 (dalej „Sirap” lub „Administrator Danych”) podaje odtąd
pewne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych podczas Państwa wizyty na
stronie internetowej https://www.sirapgroup.com/pl( (dalej „Witryna”).
Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administratorem danych jest Sirap Gema S.p.A. w osobie swojego przedstawiciela prawnego pro
tempore, z siedzibą w Verolanuova (BS), kod pocztowy 25028, pod adresem via Industriale, 1/3, nr
telefonu 03093681.
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail:
dpo@sirapgroup.com
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Przeglądanie danych
Systemy informacyjne i aplikacje wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej podczas
normalnego działania pozyskują pewne dane osobowe, których przekazanie jest nieodłącznym
elementem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są zbierane w celu powiązania z
jakąkolwiek zidentyfikowaną osobą, jednak ze swojej natury mogą prowadzić do identyfikacji
użytkowników poprzez przetwarzanie i kojarzenie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają
użytkownicy łączący się z serwisem, URI (Uniform Resource Identifier) zapytań co do zasobów, czas
zapytania, sposób przesyłania zapytania do serwera, rozmiar pliku otrzymany w odpowiedzi, kod
numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry
dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkowników.
Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na
temat korzystania z serwisu oraz sprawdzenia poprawności działania serwisu i są usuwane
natychmiast po przetworzeniu.
Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw
komputerowych popełnionych na stronie internetowej. Po przetworzeniu dane są natychmiast
usuwane.
Dane podane dobrowolnie
W niektórych sekcjach strony internetowej, w związku z określonymi usługami na żądanie,
zostaniesz poproszony o podanie pewnych danych osobowych. W takim przypadku informacja
zostanie przekazana na podstawie art. 13 RODO dotyczącego przetwarzania danych osobowych w
indywidualnych celach.
Ciasteczka
Aby korzystać z plików cookie, zalecamy zapoznanie się z dodatkowymi informacjami klikając tutaj.
Cel przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu technicznego administrowania i
obsługi serwisu, a także w innych celach określonych w poszczególnych sekcjach lub stronach
Serwisu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa. Po przetworzeniu dane są
natychmiast usuwane.
Metody przetwarzania
Podstawą przetwarzania danych osobowych są zasady prawidłowości, zgodności z prawem i
przejrzystości. Przetwarzanie danych osobowych może się również odbywać za pomocą
zautomatyzowanych metod mających na celu zapamiętywanie, zarządzanie i przesyłanie danych oraz
będzie się odbywać za pomocą środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do
zapewnienia między innymi bezpieczeństwa, poufności, integralności, dostępności i odporności

systemów i usług, z zastosowaniem odpowiednich procedur, które zapobiegają ryzyku utraty,
nieuprawnionego dostępu, bezprawnego wykorzystania i rozpowszechniania.
Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane z zachowaniem zasady konieczności i proporcjonalności, z
wyłączeniem przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji, gdy transakcje mogą być dokonywane z
wykorzystaniem danych anonimowych lub innymi metodami.
Podanie danych i konsekwencje w przypadku odmowy
Poza tym, co określono dla danych do przeglądania, podanie danych do dalszego przetwarzania w
ramach usługi na żądanie jest opcjonalne. Brak ich podania może uniemożliwić realizację takich
dalszych celów.
Odbiorcy
Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne działające w charakterze
niezależnych administratorów danych, takie jak np. władze i organy nadzorcze i kontrolne.
Zgodnie z art. 28 RODO, Administrator Danych wyznaczył również firmy zewnętrzne, które
przetwarzają Dane Osobowe w jego imieniu jako zewnętrzne podmioty przetwarzające dane,
udzielając im odpowiednich instrukcji operacyjnych (zwane dalej łącznie „Przetwarzającymi” lub
„Podmiotami Przetwarzającymi”). Strony te zasadniczo należą do następujących kategorii:
- firmy, które świadczą usługi zarządzania i obsługi technicznej strony internetowej;
- firmy, które przeprowadzają analizy statystyczne i/lub badania rynkowe;
Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim ani nie będą rozpowszechniane.
Strony upoważnione do przetwarzania
Twoje Dane Osobowe przetwarzane będą przez pracowników i/lub współpracowników
Administratorów/Przetwarzających, którzy otrzymali odpowiednie instrukcje operacyjne i którzy
zostali wyraźnie upoważnieni do ich przetwarzania przez Administratorów/Przetwarzających.
Przekazywanie danych do krajów spoza Unii Europejskiej
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora możesz żądać od
Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia Twoich danych, sprostowania
nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania w
przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO , możesz sprzeciwić się przetwarzaniu, gdy właściciel
ma uzasadniony interes.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się za pomocą
zautomatyzowanych narzędzi, masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym formacie,
powszechnie używanym i nadającym się do odczytu przez urządzenie automatyczne, a także, jeśli
jest to technicznie możliwe, do przesyłania ich bez przeszkód innemu administratorowi.
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz
prawo wnieść skargę do odpowiedniego Organu Regulacyjnego w Państwie Członkowskim, w
którym zwykle przebywasz lub w Państwie, w którym doszło do domniemanego naruszenia.
Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając pisemne
zawiadomienie na adres podany powyżej lub na adres morethanpackaging@sirapgroup.com.
Ostatnia aktualizacja: maj 2019 r.

