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Zastrzeżenie poufności 
W JAKI SPOSÓB FIRMA BODYCOTE WYKORZYSTUJE DANE 
OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I ZARZĄDZA NIMI? 

Podmiotem Grupy Bodycote odpowiedzialnym za dane osobowe użytkownika będzie członek Grupy Bodycote plc, który 

początkowo zebrał dane od użytkownika lub o użytkowniku. 

 
Więcej o podmiotach będących częścią Grupy Bodycote plc można znaleźć pod adresem  www.bodycote.comlub 

kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych w poniższej części Kontakt. Grupa Bodycote plc oraz jej 

podmioty stowarzyszone (łącznie zwani „firma Bodycote”, „my”) podchodzi do swoich obowiązków w zakresie ochrony i 

prywatności danych bardzo poważnie. Niniejsze zastrzeżenie poufności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, 

wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe w toku naszej działalności biznesowej, w tym: 

 
 jakie dane osobowe zbieramy i kiedy oraz dlaczego je wykorzystujemy; 

 w jaki sposób udostępniamy dane osobowe w ramach firmy Bodycote oraz naszym usługodawcom, organom 
 regulacyjnym oraz innym stronom trzecim; 

 więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych udziałowców; 

 więcej informacji o marketingu bezpośrednim i profilowaniu; 

 przekazywanie danych osobowych globalnie; 

 w jaki sposób chronimy i przechowujemy dane osobowe; 

 przepisy prawa pomagające w zarządzaniu prywatnością danych użytkownika; 

 sposoby kontaktowania się użytkownika z nami, w celu otrzymania wsparcia. 

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszego zastrzeżenia, aby dostosować go do aktualnych wymogów prawnych i 

sposobu prowadzenia przez nas działalności. Regularnie odwiedzaj stronę  www.bodycote.com, aby zawsze mieć 

dostęp do najnowszej wersji tego dokumentu. Na naszej stronie można znaleźć odnośniki do stron internetowych 

podmiotów trzecich. Niniejsze zastrzeżenie poufności nie ma zastosowania do korzystania ze stron internetowych 

podmiotów trzecich. 

 
 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I KIEDY ORAZ DLACZEGO JE WYKORZYSTUJEMY? 

W tej części użytkownik dowie się więcej na temat: 

 rodzaju zbieranych przez nas danych osobowych; 

 kiedy zbieramy dane osobowe; 

 jak wykorzystujemy dane osobowe; 

 podstawie prawnej dla wykorzystywania danych osobowych. 

 
 

Kiedy gromadzimy informacje 

Gromadzimy informacje o użytkownikach, gdy: 

 inwestują oni w nasze akcje lub są taką inwestycją zainteresowani; 

 rejestrują się na naszej stronie internetowej/stronach internetowych lub w usługach online lub korzystają z nich; 

 nabywają dowolną z naszych usług; 

 współpracują z nami w charakterze partnera biznesowego; łącznie 

zwani(„Użytkownikami”). 

http://www.bodycote.com/
http://www.bodycote.com/
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Dane osobowe użytkowników, które gromadzimy i wykorzystujemy, w przypadku gdy użytkownik inwestuje w nasze akcje lub 

jest taką inwestycją zainteresowany 

 dane osobowe i dane kontaktowe 

 informacje o udziałach użytkownika 

 
 

Dana osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, w przypadku gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej i usług 

online 

 dane osobowe i dane kontaktowe 

 informacje wprowadzane przez użytkownika do formularzy 

 szczegółowe informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej i usług online przez użytkownika 

 

Dane osobowe, które zbieramy i wykorzystujemy, w przypadku gdy użytkownik zakupi jakąkolwiek naszą usługę 

 dane osobowe i dane kontaktowe 

 informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej 

 

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, jeśli użytkownik współpracuje z nami jako partner biznesowy 

 dane osobowe i dane kontaktowe 

 informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej 

 

Podstawa prawna dla wykorzystywania danych osobowych 

Będziemy zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkowników, tylko jeśli będziemy mieć pewność, że 

mamy odpowiednią podstawę prawną do tego. Może to obejmować przypadki, gdy: 

 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych; 

 wykorzystanie danych osobowych użytkownika leży w naszym uzasadnionym interesie jako podmiotu gospodarczego 

– w takich przypadkach będziemy zawsze postępować z danymi użytkownika w sposób adekwatny i szanując prawo 

do prywatności oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika; 

 wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika jest konieczne do wykonania umowy lub podjęcia kroków 
 mających na celu zawarcie umowy z użytkownikiem; 

 wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika jest konieczne do przestrzegania przez nas 

odpowiednich przepisów prawa lub obowiązków. 

 

 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH FIRMIE BODYCOTE, NASZYM USŁUGODAWCOM, ORGANOM REGULACYJNYM 

W tej części użytkownik dowie się więcej o tym, jak udostępniamy dane osobowe: 

 w ramach firmy Bodycote; 

 ze stronami trzecimi, które pomagają nam dostarczać nasze produkty i świadczyć usługi; 

 odpowiednim organom regulacyjnym. 
Udostępniamy dane użytkowników w sposób i do celów opisanych poniżej: 
1. w ramach Grupy Bodycote, w przypadku gdy takie ujawnienie jest niezbędne do świadczenia użytkownikowi usług lub 

do zarządzania naszą działalnością; 

2. stronom trzecim, które pomagają nam zarządzać naszą działalnością i świadczyć usługi; takie strony trzecie 

zaakceptowały ograniczenia w zakresie ujawniania danych i wykorzystują ujawnione im przez nas dane osobowe, 

lub dane osobowe, które zbierają w naszym imieniu, wyłącznie w celu realizacji zakontraktowanych usług na naszą 

rzecz; 

3. agencjom informacyjnym/wywiadowniom handlowym  oraz organizacjom, których celem działalności jest zapobieganie 
oszustwom w usługach finansowych; 

4. naszym organom regulacyjnym w celu przestrzegania wszystkich obowiązujących nas przepisów prawa, 

uregulowań i zasad oraz na żądanie organów ścigania, regulacyjnych oraz innych agend rządowych. 



Strona 3 Wydanie 1 – maj 2018 r. 

 

 

 

5. Możemy udostępniać w formie zagregowanej, statystycznej, nieosobowej informacje o osobach odwiedzających 

naszą stronę internetową, informacje o wzorcach ruchu na stronie oraz dane o korzystaniu ze strony internetowej 

naszym partnerom, podmiotom stowarzyszonym oraz reklamodawcom. 

6. Jeśli w przyszłości sprzedamy lub scedujemy część lub całość naszego przedsiębiorstwa lub jego aktywów na 

rzecz strony trzeciej, będziemy mieć prawo do ujawnienia informacji potencjalnemu lub rzeczywistemu nabywcy 

zewnętrznemu naszego przedsiębiorstwa lub aktywów. 

 

 
WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UDZIAŁOWCÓW 

Firma Bodycote przetwarza dane osobowe udziałowców w związku z posiadanym przez nich udziałami. 

Przechowujemy dane osobowe o zarejestrowanych udziałowcach, właścicielach rzeczywistych, 

przedstawicielach prawnych, poprzednich udziałowcach z niewykorzystanymi udziałami oraz udziałowcach 

przeciwnych uchwałom. 

Podstawa takich działań została określona poniżej. 

 

 
Sekretariat firmy 

Jakie podejmujemy działania w zakresie przetwarzania, które obejmują dane osobowe użytkowników? 

Administrujemy i zarządzamy udziałami udziałowców Firmy i utrzymujemy ogólne zapisy niezbędne do realizacji takich 

działań. Obejmuje to działania administracyjne i zarządcze, które podejmujemy w odniesieniu do wymogów w zakresie 

zarządzania, np. 

 utrzymanie wymaganych ustawowo rejestrów 

 stałe przestrzeganie wymogów rejestracyjnych i organów państwowych 

 przestrzeganie wymogów sprawozdawczych wymaganych ustawowo 

 
 

Jakie kategorie danych osobowych mieszczą się w tych działaniach w zakresie przetwarzania? 

Przetwarzamy informacje pozwalające określić tożsamość, dane kontaktowe i inne informacje, które mogą być wymagane 
w pewnych jurysdykcjach. 

 
 

Jaki jest powód takiego przetwarzania? 

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników do zarządzania naszymi relacjami z udziałowcem oraz do administrowania 
udziałami. 

 
 

Jakie są podstawy prawne prowadzenia tych działań? 

Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie. Przetwarzanie to jest 

również niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Firmy. 

 
 

Czym są wyżej wspomniane „uzasadnione interesy?” 

Firma uznaje, że ma uzasadniony interes w prowadzeniu swojej działalności i zarządzaniu informacjami o swoich 

udziałowcach. Obejmuje to przestrzeganie ustawowych wymogów sprawozdawczych oraz przestrzeganie 

zobowiązań wobec zagranicznych organów rejestracyjnych oraz rządowych. 

 
 

Komu udostępniamy te dane osobowe? 

Dane osobowe użytkowników są udostępniane wewnątrz Grupy Bodycote na szczeblu kadry kierowniczej. Ponadto 

niektóre dane osobowe użytkowników będą udostępniane na zewnątrz rejestrom spółek (takim jak Companies House w 

Wielkiej Brytanii), radcom prawnym, audytorom, dostawcom usług sekretariatu Firmy, notariuszom oraz w sposób 

określony w innych miejscach niniejszego Zastrzeżenia. 
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Księgi akcyjne 

Jakie podejmujemy działania w zakresie przetwarzania, które obejmują dane osobowe użytkowników? 

Administrujemy i zarządzamy księgą akcyjną spółki Bodycote oraz dodatkowymi księgami akcji. 

 
 

Jakie kategorie danych osobowych mieszczą się w tych działaniach w zakresie przetwarzania? 

Przetwarzamy informacje pozwalające ustalić tożsamość użytkowników oraz dane kontaktowe i udostępniamy informacje. 

 
 

Jaki jest powód takiego przetwarzania? 

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników do zarządzania naszymi relacjami z udziałowcem oraz do administrowania 

udziałami. Działamy tak w celu skutecznego administrowania księgą akcji i zapewnienia, że udziałowcy otrzymują wszelkie 

należne im świadczenia i prawa. 

Ponadto wykorzystujemy te informacje do odpowiadania na zapytania dotyczące udziałów i/lub nieodebranych aktywów. 

Ponadto analizujemy księgę akcji do celów sprawozdawczych i innych, w tym do celów udziału w Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy oraz głosowania podczas niego. 

 
 

Jakie są podstawy prawne prowadzenia tych działań? 

Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie. Przetwarzanie to jest 
również niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Firmy. 

 
 

Czym są wyżej wspomniane „uzasadnione interesy?” 

Firma uznaje, że ma uzasadniony interes w prowadzeniu swojej działalności i zarządzaniu informacjami o swoich 

udziałowcach. Obejmuje to przestrzeganie ustawowych wymogów sprawozdawczych oraz przestrzeganie 

zobowiązań wobec zagranicznych organów rejestracyjnych oraz rządowych. 

 
 

W zakresie, w jakim firma Bodycote nie otrzymała tych informacji od użytkownika, w jaki sposób gromadzi ona te informacje? 

Możemy otrzymywać dane osobowe od brokerów obracających akcjami/udziałami, od agenta lub przedstawiciela 

użytkownika, nominowanego wspólnika/powiernika, administratora planów udziałów/powiernika oraz firm (lub 

podmiotów prowadzących ich rejestry), które podlegają jakiemukolwiek przejęciu/fuzji oraz ze wszelkich źródeł 

określonych w niniejszym Zastrzeżeniu. 

Ponadto możemy również zbierać niektóre dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych. 

 
 

Komu udostępniamy te dane osobowe? 

Dane osobowe są udostępniane wewnątrz Grupy, jak określono w niniejszym Zastrzeżeniu. 

Ponadto niektóre z danych osobowych naszych użytkowników będą udostępniane na zewnątrz rejestrom akcji, Equiniti 

(szczegóły dotyczące Oświadczenia o poufności Equinti mające zastosowanie do informacji, które przechowuje, można 

znaleźć na stronie https:// privacy.equiniti.com), rejestrom spółek (takim jak Companies House w Wielkiej Brytanii), 

analitykom, radcom prawnym, audytorom, dostawcom usług sekretariatu Firmy, notariuszom, firmom śledzącym aktywa, 

drukarniom i firmom mailingowym, oraz jak określono w niniejszym Zastrzeżeniu. 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI O MARKETINGU BEZPOŚREDNIM I PROFILOWANIU 

W tej części użytkownik dowie się więcej o tym: 

 jak wykorzystujemy dane osobowe, w celu przekazywania naszym użytkownikom aktualnych informacji o naszych 
 produktach i usługach; 

 jak użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi; 

 kiedy i jak przeprowadzamy profilowanie i analizy. 
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Jak wykorzystujemy dane osobowe do przekazywania naszym użytkownikom aktualnych informacji o naszych produktach i 

usługach? 

Możemy używać danych osobowych do informowania użytkownika o usługach Bodycote, które według nas mogą go 

interesować. Możemy kontaktować się z użytkownikiem pocztą elektroniczną, tradycyjną lub telefonicznie, jak również 

kanałami komunikacji, które uznamy za skuteczne. We wszystkich przypadkach szanujemy preferencje użytkownika 

dotyczące sposobu zarządzania naszą aktywnością marketingową skierowaną do niego. 

 

Jak użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi? 

Aby chronić prawo do prywatności i zapewnić użytkownikowi kontrolę nad tym, jak zarządzamy działalnością 
marketingową skierowaną do niego: 

 podejmiemy kroki w celu ograniczenia marketingu bezpośredniego do rozsądnego i 

proporcjonalnego poziomu i będziemy wysyłać tylko wiadomości, które według nas mogą być 

interesujące lub przydatne dla użytkownika; 

 użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać od nas zaprzestania marketingu bezpośredniego; 

 użytkownik może zmienić sposób, w jaki jego przeglądarka obsługuje pliki cookies, które mogą być wykorzystywane 
 do wysyłania reklam online. 

 

Kiedy i jak przeprowadzamy profilowanie i analizy? 

Strona  www.bodycote.comkorzysta z Google Analytics, usługi analiz sieciowych realizowanej przez firmę Google, Inc. 

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, aby pomóc operatorom stron internetowych w analizowaniu sposobu, w jaki 

użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Informacje uzyskiwane z plików cookie i dotyczące korzystania ze strony 

przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na 

serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny sposobu 

korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności strony internetowej 

dla operatorów witryn internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności strony internetowej i 

korzystania z Internetu. Firma Google może również przesyłać te informacje stronom trzecim, gdy jest do tego 

zobowiązana przepisami prawa, lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu firmy Google. Firma 

Google nie będzie kojarzyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik ma 

prawo w każdej chwili zablokować pliki cookie google analytics w swojej przeglądarce. 

 

 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH GLOBALNIE 

W tej części użytkownik dowie się więcej o tym: 

 w jaki sposób działamy jako przedsiębiorstwo globalne i przesyłamy dane między różnymi krajami; 

 jakie ustalenia wdrożyliśmy, aby chronić dane osobowe użytkowników w przypadku ich przekazywania za granicę. 

Firma Bodycote działa na skalę globalną. Dlatego też dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane i 

przechowywane w krajach poza Unią Europejską, w tym w Ameryce Północnej i Azji, a kraje te mają inne standardy 

ochrony danych. Firma Bodycote podejmie odpowiednie kroki mające zapewnić, aby przekazywanie danych osobowych 

użytkowników było realizowane zgodne z obowiązującym prawem i uważnie zarządzane, tak aby chronić prawo 

użytkownika do prywatności oraz jego interesy, a przekazywanie takich danych ogranicza się do krajów, które są uznane 

za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej, lub do sytuacji, gdy możemy stwierdzić, że istnieją 

wystarczające zabezpieczenia, które w odpowiedni sposób chronią prawo użytkownika do prywatności. W tym celu: 

 gwarantujemy, że przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy Bodycote odbywa się w ramach umów 

zawartych pomiędzy członkami Grupy Bodycote (umów wewnątrzgrupowych), które zobowiązują każdego 

członka do zapewnienia, że dane osobowe są odpowiednio i stale chronione, zawsze gdy są przekazywane w 

ramach Grupy Bodycote; 

 jeśli przekazujemy dane osobowe naszych użytkowników poza Grupę Bodycote lub stronom trzecim, które pomagają 

nam w świadczeniu naszych usług, uzyskujemy od nich zobowiązanie do ochrony danych osobowych naszych 

użytkowników; niektóre z tych zobowiązań to dobrze znane systemy certyfikacyjne, takie jak EU – US Privacy Shield, 

których celem jest ochrona danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do USA; 

 jeśli otrzymujemy żądania przekazania informacji od organów ścigania lub organów regulacyjnych, uważnie 

sprawdzamy takie żądania przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych. 

Użytkownik ma prawo do kontaktowania się z nami i żądania dalszych informacji o zabezpieczeniach, które 

wdrażamy (w tym może żądać kopii odpowiednich uzgodnień umownych), które zapewniają odpowiednią ochronę 

danych osobowych użytkownika, gdy są one przekazywane, jak wspomniano powyżej. 

http://www.bodycote.com/
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W JAKI SPOSÓB CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW? 

Bezpieczeństwo 

Prowadzimy działania zmierzające do wdrożenia i utrzymywania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

zasad i procedur bezpieczeństwa, których celem jest ograniczenie ryzyka przypadkowego zniszczenia, lub utraty, lub 

nieuprawnionego ujawnienia, lub dostępu do takich informacji, zgodnie z charakterem takich informacji i danych. Środki, 

jakie wdrażamy obejmują wprowadzanie wymagań w zakresie poufności dla naszych pracowników i usługodawców; 

niszczenie lub trwałe anonimizowanie danych osobowych, w przypadku gdy nie są już one niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane. Jako że bezpieczeństwo informacji zależy częściowo od zabezpieczeń komputerów, z których 

użytkownicy korzystają przy komunikowaniu się z nami, oraz od bezpieczeństwa używanego przez użytkownika 

identyfikatora, użytkownicy powinni podejmować działania zmierzające do ochrony tych informacji. 

 
Przechowywanie danych osobowych użytkowników 

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane. W pewnych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe użytkowników przez dłuższy okres czasu, 

np. gdy mamy taki obowiązek prawny, regulacyjny, podatkowy lub księgowy. 

W pewnych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe użytkowników przez dłuższy okres czasu, aby 

odpowiednio dokumentować nasza współpracę z użytkownikami, na wypadek jakichkolwiek zażaleń lub kwestii 

spornych, lub jeśli mamy podstawy spodziewać się postępowania prawnego w związku z danymi osobowymi lub 

postępowaniem użytkownika. 

 
PRZEPISY PRAWA POMAGAJĄCE W ZARZĄDZANIU PRYWATNOŚCIĄ DANYCH UŻYTKOWNIKA 

Z pewnymi wyjątkami, a w niektórych przypadkach w zależności od podejmowanych przez nas działań w zakresie 
przetwarzania danych, użytkownik ma podane poniżej określone prawa dotyczące jego danych osobowych. 

Możemy zwrócić się do użytkownika z wnioskiem o dodatkowe informacje dla potwierdzenia jego tożsamości i do celów 

bezpieczeństwa, przed ujawnieniem użytkownikowi żądanych przez niego danych osobowych. Zastrzegamy sobie 

prawo do pobrania opłaty, jeśli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, np. jeśli żądanie użytkownika jest w 

oczywistym stopniu bezzasadne lub nadmierne. 

Swoje prawa użytkownik może wykonać kontaktując się z nami. Z uwzględnieniem przepisów prawa i innych 

dopuszczalnych względów, podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, aby zrealizować żądanie użytkownika 

bezzwłocznie, lub poinformujemy go, czy wymagamy dalszych informacji, w celu zrealizowania jego żądania. 

Nie zawsze będziemy w stanie zrealizować żądanie użytkownika, np. jeśli miałoby to wpływ na nasz obowiązek 

zachowania poufności wobec innych stron, lub jeśli mamy prawo postąpić z żądaniem w inny sposób. 

 
Prawo dostępu do danych osobowych 

Użytkownik ma prawo do żądania dostarczenia mu kopii jego danych osobowych, które przechowujemy, oraz prawo 

do bycia informowanym o: (a) źródle pozyskania jego danych osobowych; (b) celach, postawie prawnej i metodach 

przetwarzania danych osobowych; (c) tożsamości administratora danych; oraz (d) podmiotach lub kategoriach 

podmiotów, którym jego dane osobowe mogą być przekazywane. 

 

 
Prawo do korekty lub usunięcia danych osobowych  

Użytkownik dysponuje prawem do poprawy nieprawidłowych danych osobowych użytkownika. Mamy prawo do 
zweryfikowania prawidłowości danych osobowych przed ich skorygowaniem. 

Użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli: 

 nie są już one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 

 użytkownik wycofał swoją zgodę (w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody); 

 po uzyskaniu prawa do wyrażenia sprzeciwu (patrz: prawo do wyrażenia sprzeciwu); 

 dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 w celu spełnienia zobowiązania prawnego ciążącego na firmie Bodycote. 

Nie mamy obowiązku spełnić żądania użytkownika usunięcia jego danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych 

osobowych jest konieczne: 

 dla zgodności ze zobowiązaniem prawnym; 

 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
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Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika 

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jednak tylko wtedy, gdy: 

 ich prawidłowość jest poddawana w wątpliwość, aby umożliwić nam weryfikację ich prawidłowości; 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, aby dane zostały usunięte; 

 dane te nie są konieczne do celów, dla których zostały zebrane, ale nadal są nam one potrzebne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; 

 użytkownik wykonał swoje prawo do sprzeciwu, a weryfikacja nadrzędnych podstaw trwa. 

Możemy nadal używać danych osobowych użytkownika po otrzymaniu żądania ograniczenia przetwarzania 

danych, jeśli: 

 mamy na to zgodę użytkownika; 

 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; 

 w celu ochrony praw innych osób fizycznych i podmiotów prawnych. 

 
 

Prawo do przekazywania danych osobowych 

Użytkownik ma prawo żądać od nas otrzymania swoich danych osobowych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym 

formacie, do odczytu maszynowego, lub może żądać od nas przekazania danych bezpośrednio do innego administratora 

danych, jednak w każdym wypadku tylko wtedy, gdy: 

 przetwarzanie wynika ze zgody udzielonej przez użytkownika lub ze realizacji umowy z użytkownikiem; 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

 
 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika 

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, którego podstawą prawną są nasze 

uzasadnione interesy, jeśli jest on przekonany, że jego fundamentalne prawa i wolności przeważają nad naszymi 

uzasadnionymi interesami. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw, firma Bodycote będzie mieć prawo do udowodnienia, że 

jej uzasadnione interesy przeważają nad fundamentalnymi prawami i wolnościami użytkownika. 

 

 
Prawo do sprzeciwu wobec sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego 

Użytkownik ma prawo żądać zmiany sposobu kontaktowania się z nim w celach marketingowych. Użytkownik ma 

prawo żądać nieprzekazywania przez nas jego danych osobowych niestowarzyszonym z nami stronom trzecim do 

celów marketingu bezpośredniego lub do jakichkolwiek innych celów. 

 

 
Prawo do otrzymania kopii zabezpieczeń danych osobowych wykorzystywanych do przekazywania danych osobowych poza 

jurysdykcję 

Użytkownik ma prawo do zwrócenia się z żądaniem otrzymania kopii, lub odnośnika do, zabezpieczeń pod którymi dane 

osobowe są przesyłane poza obszar Unii Europejskiej. Firma Bodycote ma prawo utajnić umowy o przesyle danych 

osobowych, w celu ochrony warunków handlowych 

 
 

Prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego 

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego, w przypadku zastrzeżeń co do sposobu 

przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Prosimy użytkowników o zgłaszanie wszelkich problemów w pierwszej 

kolejności do nas, chociaż oczywiście użytkownicy mają prawo do kontaktowania się z lokalnym organem nadzorczym w 

każdej chwili. 
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KONTAKT 

Główną osobą kontaktową w sprawie wszystkich kwestii wynikających z niniejszego zastrzeżenia poufności jest Inspektor 

ochrony danych Grupy. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych Grupy: 

 gdpo@bodycote.com 

 c/o Bodycote plc, Springwood Court, Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire 

SK10 2XF 

Wszelkie pytania, wątpliwości i skargi dotyczące przestrzegania postanowień niniejszego zastrzeżenia oraz przepisów 

o ochronie danych, lub jeśli użytkownik chce wykonać jakiekolwiek przysługujące mu prawa, prosimy w pierwszej 

kolejności o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych Grupy lub z nami. Zbadamy i spróbujemy rozwiązać 

problem lub spór i dołożymy wszelkich starań, aby spełnić żądanie użytkownika wykonania praw jak najszybciej, a w 

każdym wypadku w ramach czasowych określonych przepisami prawa o ochronie danych. 

Użytkownik ma prawo do złożenia w każdej chwili skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych (tj. 

właściwego dla stałego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia). Prosimy 

użytkowników o zgłaszanie wszelkich problemów do nas, przed skierowaniem ich do lokalnego organu nadzorczego. 

mailto:gdpo@bodycote.com

