POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wabtec Corporation oraz jej podmioty będące w całości lub w większości własnością (łącznie
„Wabtec”, „my” bądź „nas”), szanują Państwa obawy dotyczące prywatności. Odniesienia w
niniejszej Polityce Prywatności do „Wabtec”, „my”, „nas” i „naszej” są odniesieniami do
podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych, którym generalnie
jest podmiot uzyskujący Państwa dane osobowe.
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych uzyskiwanych przez
spółkę Wabtec za pośrednictwem kanałów komunikacji firmy Wabtec, w tym witryn
internetowych, aplikacji mobilnych i stron mediów społecznościowych, które odwołują się i
odsyłają do niniejszej polityki („kanały internetowe”). Niniejsza polityka nie ma zastosowania
do produktów i usług, które zawierają własne odrębne polityki prywatności.
Niniejsza polityka prywatności opisuje rodzaje danych osobowych uzyskiwanych za
pośrednictwem kanałów internetowych, sposoby ich wykorzystywania, podmioty, którym je
udostępniamy oraz prawa dotyczące ich przetwarzania. Polityka prywatności opisuje również
środki, które podejmujemy w celu ochrony danych osobowych i możliwości kontaktu w
sprawie naszych praktyk ochrony prywatności.
Kanały internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych i usług stron trzecich,
niebędące własnością bądź niekontrolowane bezpośrednio ani pośrednio przez firmę Wabtec.
Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności osób trzecich,
które podlegają ich własnej polityce prywatności.
Kliknij jeden z poniższych linków, aby przejść do sekcji, która znajduje się na liście:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Praktyka firmy Wabtec w zakresie ochrony prywatności w skrócie
Dane osobowe, które pozyskujemy
Cele wykorzystywania danych osobowych
Wymiana danych osobowych z innymi podmiotami
Przekazywanie danych
Prawa użytkownika
Jak chronimy przesyłanie danych osobowych?
Przechowywanie danych osobowych
Informacje dodatkowe
o Informacja dla mieszkańców Kalifornii
o Dane osobowe dzieci
o Zmiany w naszej Polityce Prywatności
Jak się z nami skontaktować?

Praktyka firmy Wabtec w zakresie ochrony prywatności w skrócie
Cel

Podstawa prawna

Dane osobowe

Okres przechowywania

Uzasadniona podstawa:
kontakt z Państwem
po otrzymaniu Państwa
danych kontaktowych

Nazwa, nr telefonu,
adres email

24 miesiące od
ostatniego kontaktu

Odpowiedzi na
pytania

Uzasadniona podstawa:
udzielenie odpowiedzi
na pytania, które przesłali
Państwo za pomocą
formularza kontaktowego

Nazwa, adres email,
nr telefonu, fax

24 miesiące od
ostatniego kontaktu

Prośba o dostęp
do strony o
ograniczonym
dostępie

Umowa: umowa subskrypcji
na dostęp do strony
o ograniczonym dostępie

Nazwa, adres email,
nr telefonu, fax

24 miesiące od
wygaśnięcia bądź
zakończenia subskrypcji

Uzasadniona podstawa:
dostarczenie Państwu
najświeższych wiadomości
na podstawie Państwa wyboru

Adres email

24 miesiące od
ostatniego nieudanego
kontaktu

Dostarczenie
informacji o
cenach

Uzasadniona podstawa:
dostarczenie Państwu
informacji o cenach,
o które prosili Państwo
za pośrednictwem
formularza wyceny

Nazwa, email, adres

24 miesiące od
odebrania

Rekrutacja

Uzasadniona podstawa:
odpowiedź na Państwa
podanie o pracę

Nazwa, nr telefonu,
adres email, kraj, CV,
data urodzenia,
narodowość, płeć

24 miesiące od
ostatniego kontaktu

Kontakt

Fakultatywna
subskrypcja na
otrzymywanie
wiadomości email
(model opt-in)

Dane osobowe, które pozyskujemy
Możemy pozyskiwać dane osobowe za pośrednictwem kanałów internetowych. „Dane
osobowe” obejmują informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej
identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej, w szczególności w połączeniu z innymi
dostępnymi dla nas informacjami, takimi jak numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy
bądź jeden lub więcej czynników określających tożsamość użytkownika jako osoby fizycznej.
Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskać, obejmują:
- dane kontaktowe (np. nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail i adres pocztowy)
Państwa bądź innych osób (np. kierowników bądź dyrektorów w Państwa firmie);
- informacje wykorzystywane do utworzenia konta online (np. nazwa użytkownika, hasło oraz
pytanie i odpowiedź bezpieczeństwa);
- informacje biograficzne i demograficzne niezwiązane w żadnym przypadku z pochodzeniem
rasowym czy etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi bądź
filozoficznymi, członkostwem w związkach zawodowych, danymi biometrycznymi do
jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danymi na temat zdrowia, życia seksualnego bądź
orientacji seksualnej osoby fizycznej (np. data urodzenia, wiek, płeć, tytuł/stanowisko pracy,
stan cywilny i informacje o osobach pozostających na utrzymaniu, informacje o małżonku i inne
informacje o rodzinie);
- historia zakupów i obsługi klienta;
- informacje finansowe (np. informacje o płatnościach, w tym imię i nazwisko, adres
rozliczeniowy i dane karty płatniczej (np. numer karty, data ważności i kod bezpieczeństwa);
informacje o rachunku bankowym; sprawozdania finansowe; dochody; ocena zdolności
kredytowej);
- dane lokalizacyjne (np. dane pochodzące z Państwa adresu IP, kraju i kodu pocztowego) oraz
dokładną geolokalizacje Państwa urządzenia mobilnego, o której powiadomiliśmy i którą
wybraliśmy, stosownie do okoliczności;
- podane przez Państwa dane kontaktowe Państwa przyjaciół bądź innych osób, z którymi chcą
Państwo nas skontaktować;
- powiadomienia dotyczące strumieniowego przesyłu danych i innych informacji na temat
działalności online użytkownika (np. informacje o urządzeniach i sposobach korzystania z nich,
działania związane z przeglądaniem), w tym w kanałach internetowych i witrynach
internetowych stron trzecich, które uzyskujemy za pomocą plików cookie, sygnałów
nawigacyjnych i podobnych technologii (patrz nasza Polityka dotycząca plików cookie); a także
- inne dane osobowe zawarte w treści, które nam Państwo przekazują (np. poprzez funkcję
„Kontakt z nami”).
Firma Wabtec dąży do tego, aby dane osobowe, które posiadamy, były prawidłowe i aktualne.
Prosimy również Państwa o upewnienie się, że przekazywane nam dane osobowe są
prawidłowe i aktualne.

Korzystamy z usług analitycznych stron trzecich w związku z kanałami internetowymi, w tym
Google Analytics, które wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do zbierania informacji
(takich jak adresy IP) w celu oceny korzystania z kanałów internetowych i interakcji z nimi.
Mogą Państwo zapoznać się z funkcjami reklamowymi Google, w tym z aktualnie dostępnymi
mechanizmami rezygnacji Google Analytics, tutaj. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych i
innych usług analitycznych oraz sposobu rezygnacji, prosimy zapoznać się z naszą polityką
dotyczącą plików cookie.
Jeśli zdecydują się Państwo nie udostępniać nam pewnych danych osobowych, możemy nie być
w stanie zaoferować niektórych produktów i usług. Nie będą też Państwo w stanie uzyskać
dostępu do niektórych funkcji kanałów internetowych.
Dane osobowe gromadzimy z innych źródeł.
Zarówno my jak i zaangażowane przez nas strony trzecie, możemy łączyć informacje, które
zbieramy od Państwa na przestrzeni czasu i w kanałach internetowych z informacjami
uzyskanymi z innych źródeł. Pomaga to nam poprawić dokładność i kompletność informacji, a
także lepiej dostosować nasze interakcje z użytkownikami (patrz w szczególności nasza
polityka dotycząca plików cookie).
Cele wykorzystywania danych osobowych
- dostarczanie i administrowanie naszych produktów i usług;
- przetwarzanie i realizacja Państwa zamówień oraz udzielanie informacji o statusie
zamówienia;
- przesyłanie informacji i zarządzanie produktami, usługami, wydarzeniami, programami i
promocjami (np. poprzez wysyłanie powiadomień, materiałów promocyjnych, biuletynów i
innych informacji marketingowych);
- analiza danych (np. badania rynku, analiza trendów, analizy finansowe i segmentacja
klientów);
- reklamy celowane i ocena skuteczności działań marketingowych (w tym poprzez udział w
sieciach reklamowych);
- obsługa klienta;
- przetwarzanie, ocena i udzielanie odpowiedzi na pytania i wnioski;
- tworzenie, administrowanie i wymiana informacji na temat Państwa konta (w tym wszelkich
zakupów i płatności);
- działania marketingowe i sprzedażowe (w tym generowanie leadów sprzedażowych, badania
rynku, analiza i zarządzanie efektywnością kampanii reklamowych i marketingowych,
zarządzanie marką);
- obsługa, ocena i ulepszanie działalności (np. poprzez administrowanie, modernizację i
ulepszanie produktów i usług; opracowywanie nowych produktów, usług i kanałów

internetowych; zarządzanie komunikacją i relacjami z klientami; prowadzenie księgowości,
audytów, rozliczeń oraz działań ugodowych i windykacyjnych);
- weryfikacja tożsamości i ochrona przed oszustwami i innymi działaniami niezgodnymi z
prawem, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz
zarządzanie ryzykiem i jakością; a także
- prowadzenie dochodzeń oraz przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących przepisów,
standardów branżowych, zobowiązań umownych, a także zasad i warunków (takich jak
niniejsza Polityka Prywatności i inne warunki korzystania z kanałów online); utrzymywanie i
zwiększanie bezpieczeństwa i ochrony naszych produktów, usług, kanałów internetowych,
usług sieciowych, zasobów informacyjnych i pracowników.
Możemy łączyć dane osobowe uzyskane za pośrednictwem kanałów internetowych z
informacjami uzyskanymi za pośrednictwem innych kanałów wyłącznie w celach opisanych
powyżej bądź podanych przy ich pobieraniu za pośrednictwem innych kanałów. Możemy
anonimizować i agregować dane osobowe oraz wykorzystywać je do celów opisanych powyżej
i innych celów w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Możemy też wykorzystywać
dane osobowe do celów innych niż te podane w momencie ich zbierania, pod warunkiem, że
cele takie pozostają w zgodzie z celami początkowymi. W każdym przypadku, poinformujemy
Państwa o takich dodatkowych celach i, w zakresie wymaganym przez prawo, będziemy starać
się uzyskać Państwa zgodę.
W zakresie, w jakim wymaga tego obowiązujące prawo, możemy również zwrócić się do
Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingu
bezpośredniego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez firmę Wabtec, jak opisano powyżej,
jest zazwyczaj jedna z następujących podstaw prawnych:
- Państwa zgoda;
- Realizacja umowy z Państwem;
- Nasze uzasadnione interesy; bądź
- Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.
Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Praktyka Wabtec w zakresie ochrony prywatności
w skrócie”.
Wymiana danych osobowych z innymi podmiotami
Nie odsprzedajemy ani w inny sposób nie ujawniamy danych osobowych dotyczących
użytkownika, chyba że jest to opisane tutaj bądź podane w momencie ich zbierania.
Możemy udostępniać Dane osobowe w ramach grupy Wabtec dla celów opisanych w niniejszej
Polityce Prywatności.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym oraz innym
partnerom biznesowym, dostawcom, sprzedawcom lub wykonawcom działającym w naszym
imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami, zarówno na terenie Unii Europejskiej („UE”), jak i
poza nią („EOG”), w celu obsługi działalności, prowadzenia, ulepszania i rozwijania kanałów
internetowych oraz produktów i usług, wysyłania materiałów marketingowych i innych
informacji związanych z prowadzoną działalnością, odpowiadania na podania o pracę, za zgodą
użytkownika, jeżeli jest ona wymagana.
W związku z tym możemy udostępniać dane osobowe w następujący sposób:
- Wewnątrz firmy Wabtec i któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych
zlokalizowanych wewnątrz lub na zewnątrz UE/EOG, dla celów przetwarzania lub
przechowywania danych osobowych w związku z podanymi powyżej celami;
- Z partnerami biznesowymi firmy Wabtec, dostawcami, autoryzowanymi przedstawicielami
stron trzecich bądź wykonawcami w celu dostarczenia produktów i usług lub ułatwienia
transakcji. Przykłady obejmują realizację zamówień, hosting oraz wsparcie stron
internetowych;
- W powiązaniu z negocjacjami w sprawie połączenia, sprzedaży aktywów spółki, konsolidacji
lub restrukturyzacji, finansowania bądź przejęcia całości lub części naszej działalności przez
inną spółkę.
Możemy również ujawniać dane osobowe użytkownika (1) jeśli jest to wymagane lub
dozwolone przez obowiązujące prawo lub postępowanie sądowe (np. nakaz sądowy bądź
wezwanie sądowe), (2) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym w celu
zastosowania się do uzasadnionego wniosku prawnego, (3) jeśli uważamy, że ujawnienie jest
konieczne w celu zapobieżenia szkodom fizycznym lub stratom finansowym, (4) w celu
ustalenia, egzekwowania bądź ochrony naszych praw, (5) w związku z dochodzeniem w
sprawie domniemanego lub rzeczywistego oszustwa bądź działań nielegalnych (6) w inny
sposób, za zgodą użytkownika.
Przekazywanie danych
Jako organizacja o zasięgu globalnym z podmiotami powiązanymi zlokalizowanymi wewnątrz
i na zewnątrz UE/EOG i procesami biznesowymi w operacjach transgranicznych, możemy
przekazywać Państwa dane osobowe pomiędzy podmiotami Wabtec, w tym w Stanach
Zjednoczonych oraz partnerom biznesowym, dostawcom, sprzedawcom bądź wykonawcom
będącym osobami trzecimi, wewnątrz bądź na zewnątrz UE/EOG, do celów opisanych w sekcji
„Cele wykorzystywania z danych osobowych” powyżej, w tym do celów przetwarzania lub
przechowywania danych w imieniu i pod kontrolą firmy Wabtec.
Firma Wabtec realizuje transfery transgraniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym z rozporządzeniem (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych („RODO”). Tam, gdzie jest to wymagane
przez obowiązujące prawo, w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika otrzymają
odpowiedni poziom ochrony, firma Wabtec wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia, że
dane osobowe użytkownika są traktowane przez podmioty powiązane z Wabtec oraz przez

wyżej wymienione strony trzecie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych i prywatności oraz z poszanowaniem tych przepisów. Środki mogą obejmować
w szczególności umowę o przekazywaniu danych.
Prawa użytkownika
Mają Państwo prawo wglądu do przechowywanych przez nas danych osobowych, uzyskania
ich kopii papierowej bądź elektronicznej, a także ich poprawiania i aktualizacji, zwłaszcza w
celu potwierdzenia ich poprawności. Z zastrzeżeniem wszelkich stosownych wymogów
prawnych i wyjątków, mogą Państwo również wnioskować o nieprzetwarzanie bądź
ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub zażądać usunięcia niektórych danych
osobowych z naszej dokumentacji.
Jeśli mieszkają Państwo na terenie UE/EOG, mogą Państwo również korzystać z prawa do
przeniesienia swoich danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest (i) (a)
umowa lub (b) Państwa zgoda i (ii) takie przetwarzanie jest realizowane w sposób
zautomatyzowany. Należy pamiętać, że takie żądanie może być ograniczone do danych
osobowych, które zostały nam przekazane lub które posiadamy w danym czasie i podlega
odpowiednim wymogom prawnym i wyłączeniom, w tym procedurom weryfikacji tożsamości.
Firma Wabtec dołoży wszelkich starań, aby zastosować się do powyższych żądań, chyba że
żądania takie są prawnie zabronione bądź istnieje uzasadniony cel zatrzymania danych
osobowych. O takich przypadkach poinformujemy Państwa bez zbędnej zwłoki. Zastrzegamy
sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości przed realizacją każdego wniosku dotyczącego
przetwarzanych przez nas danych osobowych. Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych
prosimy kierować do nas z wykorzystaniem informacji kontaktowych na końcu niniejszej
polityki prywatności.
Jak chronimy przesyłanie danych osobowych?
Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.
Utrzymujemy procedury administracyjne i organizacyjne oraz zabezpieczenia techniczne i
fizyczne zgodne z wymogami prawnymi co do uzyskanych danych osobowych, aby zapewnić
bezpieczeństwo i poufność i chronić je przed bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem,
utratą, modyfikacją, wykorzystaniem, ujawnieniem bądź dostępem do danych osobowych
dostarczonych nam za pośrednictwem kanałów internetowych.
W związku z tym, firma Wabtec wykorzystuje rozsądne środki ochrony danych osobowych
znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym:
- Egzekwowanie zasad i procedur dotyczących wykorzystania danych osobowych,
bezpieczeństwa i poufności w obrębie grupy;
- Ograniczenie dostępu do danych osobowych tylko do konkretnych pracowników i
zewnętrznych dostawców usług na zasadzie tzw. „wiedzy koniecznej” i zgodnie z
rygorystycznymi wymogami poufności;

- Wykorzystanie technologii zabezpieczenia transmisji danych, w tym szyfrowania SSL dla
niektórych danych dostarczonych przez Państwa za pośrednictwem kanałów internetowych
oraz stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych, które
gromadzimy i posiadamy;
- Stosowanie rozsądnych środków i procesów w celu wykrywania i reagowania na próby
naruszenia naszych systemów komputerowych i sieci.
Nie jest możliwe zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa Internetu ani komunikacji w nim
zachodzącej, stąd też nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa danych
osobowych dostarczonych nam przez Państwa za pośrednictwem tych technologii. W związku
z tym, dysponujemy procedurami postępowania w przypadku podejrzeń wystąpienia naruszeń
bezpieczeństwa danych i poinformujemy Państwa oraz organy regulacyjne o podejrzewanych
naruszeniach, zgodnie z przepisami prawa.
Przechowywanie danych osobowych
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przechowujemy dane osobowe
użytkownika dopóki (1) są one niezbędne do celów, dla których je uzyskaliśmy, zgodnie z
postanowieniami niniejszej polityki prywatności lub (2) mamy inną prawną podstawę,
określoną w niniejszej polityce prywatności bądź w punkcie zbierania danych do
przechowywania tych danych po upływie okresu, przez który są one niezbędne do osiągnięcia
pierwotnego celu ich uzyskania.
Więcej informacji na temat okresów przechowywania danych można znaleźć powyżej, w sekcji
Praktyka firmy Wabtec w zakresie ochrony prywatności w skrócie.
Informacje dodatkowe
Informacja dla mieszkańców Kalifornii
Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wynikających z prawa kalifornijskiego, mieszkańcy
Kalifornii mogą prosić nas o dostarczenie im (1) listy pewnych kategorii danych osobowych,
które ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego w ciągu bezpośrednio
poprzedzającego roku kalendarzowego oraz (2) tożsamości tychże stron trzecich. Aby uzyskać
te informacje, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: privacy@wabtec.com z frazą
„California Shine the Light Privacy Request” w temacie i w treści wiadomości.
Dane osobowe dzieci
Kanały internetowe są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa i nie są skierowane do dzieci
poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy świadomie ani nie zabiegamy o dane osobowe dzieci
poniżej 18 roku życia za pośrednictwem kanałów internetowych. Jeśli uzyskamy informację, że
zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia, niezwłocznie usuniemy te dane z
naszych rejestrów. Jeśli uważają Państwo, że dziecko poniżej 18 roku życia mogło przekazać
nam dane osobowe, prosimy o kontakt z nami w sposób określony w sekcji Jak się z nami
skontaktować? w niniejszej polityce prywatności. (https://wabtec.com/privacy-contact)

Wybory użytkownika i rezygnacja
Możemy przesyłać Państwu informacje związane z produktami lub usługami, które
świadczymy za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. informacje o zmianach produktów i
usług, o które się Państwo do nas zwrócili, o zmianach warunków, bądź zmianach niniejszej
polityki). Ponieważ informacje takie są niezbędne do dostarczenia Państwu naszych
produktów lub usług bądź spełnienia wymogów prawnych, nie będą Państwo mogli
zrezygnować z ich otrzymywania.
W zależności od Państwa wyboru, możemy również przesyłać wiadomości marketingowe za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Oprócz łącza „Rezygnacja z subskrypcji” zawartego w
każdej z naszych marketingowych wiadomości email, mogą Państwo w każdej chwili sami
zrezygnować z otrzymywania biuletynów Wabtec i innych marketingowych wiadomości email
od firmy Wabtec, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@wabtec.com.
Zmiany w naszej Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej polityki w celu odzwierciedlenia
wszelkich zmian w produktach i usługach lub w celu dostosowania się do zmian w obowiązkach
prawnych i/lub regulacyjnych. Jeśli zmienimy politykę, zamieścimy jej aktualną wersję w
odpowiednich kanałach internetowych, z datą aktualizacji, na co najmniej trzydzieści dni przed
wejściem zmian w życie. W przypadku, gdy takie zmiany są istotne, powiadomimy Państwa
również w inny sposób przed ich wejściem w życie, na przykład wysyłając powiadomienia
pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem kanałów internetowych, produktów bądź usług.
Jeżeli korzystają Państwo z naszych kanałów internetowych trzydzieści dni po wejściu w życie
takich zmian, powoduje to domniemanie Państwa zgody na te zmiany oraz na ich
przestrzeganie.
Jak się z nami skontaktować
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności
lub jeśli chcą Państwo, abyśmy zaktualizowali informacje na temat Państwa bądź Państwa
preferencji, prosimy o kontakt na poniższy adres email bądź listownie, na adres:
Attn: Chief Privacy Officer
1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - USA
Telefon: 412-825-1000
Faks: 412-825-1019
Email: privacy@wabtec.com
Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi bądź sposobu, w jaki przetwarzamy
Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką, mogą Państwo również złożyć skargę do
urzędu ochrony danych osobowych bądź właściwego sądu. Jeśli mieszkają Państwo na terenie
Unii Europejskiej, wykaz krajowych organów ochrony danych można znaleźć tutaj:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotecti on/bodies/authorities/index_en.htm.

