Ochrona danych osobowych w firmie Phoenix Contact
Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą firmą, produktami oraz usługami i
chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących sposobu, w jaki
podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych.
Ochrona danych osobowych ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przyszłych modelach
biznesowych stosowanych w sieci oraz przy rozwijaniu gałęzi gospodarki opartych na internecie.
W niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych pragniemy podkreślić nasze
zaangażowanie w ochronę Państwa prywatności.
Nasi pracownicy oraz wyznaczeni dostawcy usług są zobowiązani do zachowania poufności i
przestrzegania przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO) oraz
innych wymaganych przepisów polskich dotyczących ochrony danych.
Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów o
ochronie takich danych.
Precyzując: „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), na
przykład poprzez nazwisko, adres fizyczny, dane kontaktowe, identyfikator użytkownika,
adres IP, zdjęcia i nagrania wideo, dane dotyczące lokalizacji, itd.
Poniższa deklaracja zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób zamierzamy chronić
Państwa dane.

Wykorzystywanie i obieg danych osobowych
Wszelkie dane osobowe, które podają Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej lub
innych kanałów, będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji z Państwem i będą
gromadzone, przetwarzane i zapisywane wyłącznie w celu, który Państwo zamierzali osiągnąć
przekazując te dane. Ponadto będziemy wykorzystywać te dane do aktualizowania naszej bazy
danych i przesyłania do Państwa, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, okazjonalnych
ofert i informowania Państwa o nowych produktach, usługach i innych przedmiotach, które mogą
Państwa zainteresować. Zgodę na wykorzystanie danych osobowych można w każdej chwili
odwołać, kontaktując się z nami pod adresem rodo@phoenixcontact.pl.
W razie potrzeby informacje od Phoenix Contact zostaną również przekazane innym spółkom z
grupy Phoenix Contact, usługodawcom lub innym stronom trzecim. Może to być konieczne do
wykonania usługi lub transakcji, o które sami Państwo zawnioskowali, takich jak przetwarzanie
zamówień, rejestracja wydarzeń i seminariów, w celu obsługi klienta lub dostarczenia Państwu
informacji dotyczących usług lub produktów. Przekazując dane osobowe osobom trzecim,
...
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ograniczamy się do informacji niezbędnych do świadczenia naszych usług. Osoby trzecie mogą
wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie w celu realizacji wymaganej usługi lub transakcji,
która została zlecona na nasze żądanie. Usługodawcy są przy tym zobowiązani na piśmie do
przestrzegania obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, zazwyczaj w drodze
umowy o przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art. 28 Ustawy o ochronie danych
osobowych (RODO).
Nigdy nie będziemy udostępniać, sprzedawać ani w inny sposób przekazywać zgromadzonych
przez nas danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych na naszych stronach internetowych
Ze względów bezpieczeństwa oraz technicznych, firma Phoenix Contact automatycznie
przetwarza informacje przesyłane przez Państwa przeglądarkę do protokołów systemowych.
Może to obejmować:








Typ/wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
Żądane adresy URL (strony internetowe) w naszych systemach
Adres URL strony odsyłającej (strona, która odsyła do naszej strony internetowej)
Nazwa hosta i pełny adres IP komputera wchodzącego na stronę
Data i godzina połączenia
Wielkość danych i typy plików.

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych, a na ich podstawie nie przeprowadzamy
spersonalizowanych ocen statystycznych.
Uwagi dotyczące adresów IP:
Adresy IP są niezbędne do przesyłania stron internetowych i danych z naszych serwerów do
przeglądarki użytkownika. Są to „adresy”, pod którymi można uzyskać informacje z naszych
serwerów. Adresy IP są jednak traktowane jako dane osobowe i dlatego są przetwarzane przez
nas w formie nieskróconej i tylko w wymaganym technicznie zakresie.

Rejestracja na naszym portalu internetowym
Nasza strona internetowa obejmuje usługi wspierające relacje biznesowe z Państwem, na
przykład poprzez stałą aktualizację list ulubionych i porównywanie produktów lub zamawianie i
przeglądanie ofert, które mogą być używane wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu
Państwa danych osobowych. Do celów rejestracji wymagane jest co najmniej imię i nazwisko,
ważny adres e-mail oraz kraj zamieszkania.
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Istnieje również możliwość podania dodatkowych danych osobowych (tytuł, firma, jeśli dotyczy:
numer klienta Phoenix Contact, adres pocztowy, numer telefonu). Niektóre z tych danych są
niezbędne w przypadku rozszerzonych usług na naszym portalu internetowym, takich jak
składanie zamówień online, śledzenie zamówień, generowanie indywidualnych cenników lub
wygodne rozpatrywanie zwrotów. Jednak, aby aktywować te usługi, zawsze skontaktujemy się z
Państwem z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dane opcjonalnie podane podczas rejestracji służą do osobistego kontaktu z Państwem po
rejestracji na portalu internetowym oraz do własnych celów reklamowych Phoenix Contact.
Obejmuje to aktualizację naszej głównej bazy klientów lub przekazanie Państwu informacji na
temat naszych produktów oraz usług w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.
Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na archiwizowanie swoich danych i
wykorzystywanie ich do wysyłania materiałów promocyjnych, przesyłając odpowiednią
wiadomość e-mail na adres rodo@phoenixcontact.pl.
Mogą Państwo również użyć tego adresu e-mail, jeśli będą Państwo chcieli całkowicie usunąć
swoje konto.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas rejestracji na naszym
portalu można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

Biuletyn informacyjny
Aby otrzymać kopię biuletynu wyświetlanego na naszej stronie internetowej, wymagany jest
ważny adres e-mail. Można również podać dodatkowe dane osobowe (tytuł, nazwisko, firma,
adres pocztowy). Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z
linkiem. Link ten służy do potwierdzenia, że chcą Państwo otrzymywać biuletyn informacyjny
(„podwójne wyrażenie zgody”). Jest to sposób weryfikacji podanego przez Państwa adresu email i upewnienia się, że żadna osoba trzecia nie zamówiła biuletynu przy użyciu Państwa
adresu e-mail.
Dane opcjonalnie podane podczas rejestracji biuletynu służą do poprawnego zaadresowania
biuletynu i wysłania go do Państwa oraz do własnych celów reklamowych Phoenix Contact.
Obejmuje to aktualizację naszej głównej bazy klientów lub dostarczanie informacji na temat
naszych produktów i usług w uzupełnieniu do informacji zawartych w biuletynie.
Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na archiwizowanie przez nas swoich
danych i wykorzystywanie ich do wysyłania biuletynu lub materiałów promocyjnych. Aby
zrezygnować z prenumeraty biuletynu prosimy o skorzystanie z funkcji rezygnacji z prenumeraty
we wszystkich otrzymywanych od nas biuletynach i reklamach. Ponadto można również wysłać
wiadomość e-mail na adres rodo@phoenixcontact.pl z informacją, że chcą Państwo zakończyć
prenumeratę.
...
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Przy rozpowszechnianiu biuletynu korzystamy z usług niemieckiego usługodawcy. Są oni
zobowiązani na piśmie do przestrzegania obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych,
dzięki czemu zapewniamy, że dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim ani
wykorzystywane do celów innych niż wysyłanie wiadomości od Phoenix Contact. Państwa dane
przechowywane są wyłącznie w europejskich centrach danych.
Nasz biuletyn e-mail może zawierać linki do specjalnych stron internetowych Phoenix Contact
lub stron osób trzecich.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas dystrybucji biuletynu
można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

...
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Formularze kontaktowe
Państwa dane osobowe, które podają Państwo podczas korzystania z różnych formularzy
kontaktowych, zostaną wykorzystane do przetwarzania konkretnego wniosku, który został do
nas skierowany.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z powyższym można
znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

Rejestracja seminariów lub wydarzeń
Państwa dane osobowe, które podają Państwo podczas rejestracji na seminarium lub
wydarzenie, zostaną wykorzystane do zorganizowania i przeprowadzenia zarezerwowanych
seminariów.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych związanych z seminariami i
wydarzeniami można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

Zarządzanie wydarzeniami (eUNIQUE)
Państwa dane osobowe, które podają Państwo podczas rejestracji na jakiekolwiek wydarzenie,
zostaną wykorzystane do zorganizowania i przeprowadzenia zarezerwowanych wydarzeń.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych związanych z wydarzeniami
można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

Wykorzystanie PROFICLOUD
Do rejestracji na naszej chmurze PROFICLOUD wymagane jest dowolnie wybrany login oraz
poprawny adres e-mail i hasło. Dane te są wykorzystywane, aby korzystać z PROFICLOUD.
Nasza społeczność PLCnext, z której można korzystać również po rejestracji, zawiera takie
funkcje jak możliwość uczestniczenia w forum poprzez tworzenie i komentowanie postów.
Konto użytkownika można usunąć samodzielnie za pomocą funkcji „Usuń”. Po usunięciu konta
użytkownika adres e-mail jest usuwany i pozostaje tylko nazwa użytkownika, aby zapewnić
identyfikowalność na koncie klienta. Dodatkowo Państwa wkład, który został zamieszczony na
forum będzie przechowywany tak, aby nie stracić kontekstu prowadzonej dyskusji.
...
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Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych związanych z rejestracją w
PROFICLOUD można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które Państwo przekazują kontaktując
się z nami jako klient (np. osobiście, na targach, w ankietach, telefonicznie itp.) można znaleźć
pod poniższym linkiem tutaj.

Zapytanie o wycenę / realizację zlecenia
Państwa dane osobowe, które przekazują Państwo w ramach zapytania o wycenę,
przetwarzanie zamówień, przykładowe zamówienie, przetwarzanie licencji, konfiguracja, itp.
będą wykorzystywane do przetwarzania odpowiednich transakcji biznesowych prowadzonych z
Państwem.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych odnośnie przetwarzania
transakcji biznesowych można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

Zarządzanie dostawcami / Realizacja zamówień
Państwa dane osobowe, które przekazują Państwo podczas rejestracji na portalu dostawcy lub
przy przetwarzaniu zamówień, będą wykorzystywane do przetwarzania odpowiednich transakcji
biznesowych prowadzonych z Państwem.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z zarządzaniem
dostawcami oraz transakcjami biznesowymi można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

Dane zawarte we wnioskach
Państwa dane osobowe, które podają Państwo w związku z podaniami i/lub rejestracją na
Portalu Aplikacyjnym, będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane, aby móc
skontaktować się z Państwem wyłącznie w związku z procesem rekrutacyjnym.
Mogą Państwo usunąć swoje konto na Portalu Aplikacyjnym, a tym samym swoje dane,
naciskając przycisk „Usuń rejestr” w profilu kandydata w zakładce „Informacje”.
...
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Można również zażądać usunięcia swoich danych wysyłając wiadomość e-mail z odpowiednim
tematem na rodo@phoenixcontact.pl lub skontaktować się z odpowiednią osobą w Phoenix
Contact. Zgodnie z przepisami prawa usuniemy Państwa dane.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych związanego z procesem
aplikacyjnym można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

Korzystanie z naszych blogów
Nasze blogi zawierają funkcje komentarzy do wpisów, z których można korzystać tylko wtedy,
gdy podadzą Państwo dowolne imię i nazwisko oraz ważny adres e-mail.
Państwa dane osobowe, które podadzą Państwo w ramach funkcji komentarza, będą
przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do prezentacji na blogu. Mogą Państwo odwołać
udzieloną przez siebie zgodę na wykorzystanie danych osobowych poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres rodo@phoenixcontact.pl. Jednak po usunięciu danych osobowych
komentarze zostaną zachowane, aby nie stracić kontekstu prowadzonej dyskusji.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych związanego z blogiem można
znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.

Pliki cookie
Nasze strony internetowe używają plików cookie w kilku lokalizacjach. Pliki cookie to małe pliki
tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i są zapisywane przez
przeglądarkę. Służą do tego, aby nasze strony internetowe były bardziej przyjazne dla
użytkownika oraz bardziej skuteczne i bezpieczne. Umożliwiają one techniczne wdrożenie sesji
użytkownika w katalogu Phoenix Contact online. Jednocześnie pliki cookie dostarczają
informacji, które pozwalają nam optymalizować nasze strony internetowe zgodnie z
wymaganiami użytkowników, np. poprzez wpisanie adresu www.phoenixcontact.com.
Niektóre z używanych przez nas plików cookie są plikami cookie dla danej sesji. Są one
automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej. Niektóre pliki cookie zostają
zapisane na dłuższy czas. Maksymalny okres przechowywania plików cookie może wynosić do
jednego roku - na przykład podczas zapisywania preferowanego języka na naszej stronie
internetowej.
Wszystkie pliki cookie na naszych stronach internetowych zawierają informacje czysto
techniczne w formie zanonimizowanej - bez danych osobowych.
Jeśli chcą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, to w ustawieniach przeglądarki należy
wybrać opcję „Nie akceptuj plików cookie”. Jeśli pliki cookie nie zostaną akceptowane przez
...
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przeglądarkę, to zakres funkcji naszych stron internetowych może być poważnie ograniczony.
Wiele funkcji nie będzie już dostępnych. Może to mieć również miejsce w przypadku, gdy
użytkownik odwiedza naszą stronę internetową w tzw. trybie prywatnym.
Sami nie przechowujemy żadnych informacji w obszarze LSO (Local Shared Objects)
komputera użytkownika, dlatego też nie używamy tzw. plików „Flash Cookies”. Jednakże inne
usługi, z którymi możemy się łączyć, takie jak YouTube, korzystają z tej funkcji do własnych
celów w stosownych przypadkach.

...

-9-

Używamy następujących plików cookie:
Strona internetowa / nazwa
pliku cookie

Funkcje i treść

Obowiązuje do

phoenixcontact.com
phoenixcontact.unique.token

Zawiera przechowywane w
formie anonimowej koszyki
z zakupami.

1 rok

phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!JSESSIONID

phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!selectedLocale

Zawiera 32-znakowy ciąg
alfanumeryczny.
Za każdym razem, gdy
logujemy się po raz
pierwszy w danej sesji,
identyfikator sesji zostaje
tutaj zapisywany, co
pozwala na wygodne
korzystanie ze sklepu i
innych funkcji strony
internetowej.
Zawiera 32-znakowy ciąg
alfanumeryczny.
Identyfikator aktualnie
wybranego języka

phoenixcontact.com
PD-ID

Zawiera na przykład
poniższą wartość: “{de=de}”
Jest ustawiony podczas
rejestracji w naszym portalu
i umożliwia bezpieczną i
wygodną obsługę.

phoenixcontact.com
PD-S-SESSION-ID

Zawiera 32-znakowy ciąg
alfanumeryczny.
Jest ustawiony podczas
rejestracji w naszym portalu
i umożliwia bezpieczną i
wygodną obsługę.

qs.phoenixcontact.com
CTCNTNM_xxx

Zawiera 32-znakowy ciąg
alfanumeryczny.
Śledzenie stron
internetowych

Tylko dla bieżącej sesji

1 rok

Tylko dla bieżącej sesji

Tylko dla bieżącej sesji

90 dni

Zawiera 32-znakowy ciąg
alfanumeryczny.

...
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Media społecznościowe / portale społecznościowe / Linki zewnętrzne
Na naszej stronie internetowej nie korzystamy z żadnych automatycznie aktywowanych wtyczek
(np. iFrames) serwisów społecznościowych. Używane przez nas przyciski serwisów
społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube, Instagram i
Wordpress są tylko linkami, które odsyłają do odpowiednich stron dostawcy. Klikając na te linki,
zostaniesz przekierowany na strony odpowiednich portali społecznościowych. Wówczas będą
obowiązywać podane tam instrukcje dotyczące ochrony danych. Dotyczy to również linków do
innych stron internetowych osób trzecich.
Analizy stron internetowych
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię pikseli śledzących firmy wiredminds GmbH
do analizy zachowań odwiedzających. Do tego celu używane są pliki cookie i znaczniki pikseli
(„technologia śledzenia pikseli”). Znaczniki pikselowe to małe, niewidoczne znaki zawarte w
witrynie internetowej. Gromadzenie i analiza przesyłanych danych umożliwia firmie Phoenix
Contact zilustrowanie zachowań osób odwiedzających strony internetowe Phoenix Contact.
Ilustracja przedstawia w szczególności różne obszary zainteresowań dzięki wykorzystaniu
odpowiednich stron internetowych firmy Phoenix Contact oraz geograficzną lokalizację
odwiedzających.
Uzyskane dane są przetwarzane do użytku firmy Phoenix Contact i nie są przekazywane
osobom trzecim spoza Grupy Phoenix Contact. Dane te w żadnym wypadku nie są
wykorzystywane do żadnych innych celów ani nie są odsprzedawane. Uzyskane dane nie
zostaną wykorzystane do ustalenia tożsamości odwiedzającego stronę internetową lub
połączone z danymi osobowymi dotyczącymi osoby posługującej się pseudonimem, chyba że
osoba zainteresowana wyrazi na to odrębną zgodę. Jeśli adresy IP zostały zarejestrowane, są
one natychmiast anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego zestawu numerów po ich
przejęciu.
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych związanego z analizą stron
internetowych można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj.
Jeśli nie zgadzają się Państwo z anonimową oceną swoich danych behawioralnych, proszę
kliknąć na poniższy link. Należy pamiętać, że odbywa się to poprzez ustawienie pliku cookie, w
którym przechowywane są informacje, co uniemożliwia zbieranie zanonimizowanych danych
użytkownika. W przypadku usunięcia plików cookie przeglądarki lub użycia innej przeglądarki
podczas następnej wizyty, konieczne będzie ponowne kliknięcie linku.
WiredMinds – exclude from website tracking.

...
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Uwagi uzupełniające dotyczące wykorzystania i obiegu danych osobowych
Firma Phoenix Contact może zostać zmuszona do ujawnienia Państwa danych i wszelkich
związanych z nimi szczegółów na mocy nakazu sądowego lub działań organu nadzoru.
Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych osobowych w celu dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, zastrzegamy sobie prawo do archiwizowania i przekazywania danych osobowych oraz
innych danych w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań związanych z nielegalnymi
działaniami, podejrzeniami o nadużycie finansowe oraz naruszeniem warunków korzystania
obowiązujących w firmie Phoenix Contact.

Bezpieczne połączenie internetowe
Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przekazywane i archiwizowane
przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby nie były one dostępne
dla osób trzecich.
Zasadniczo internet jest uważany za medium, które nie jest w pełni bezpieczne. W
przeciwieństwie na przykład do linii telefonicznej, przesyłanie danych przez internet może być w
łatwiejszy sposób podsłuchiwane, nagrywane, a nawet modyfikowane przez nieuprawnione
osoby trzecie. Aby zapewnić poufność komunikacji z Państwem, stosujemy 256-bitowe
szyfrowanie AES SSL/TLS naszej strony internetowej. Szyfrowanie wykorzystywane przez
Phoenix Contact jest uważane za bezpieczne w uwagi na wykorzystywanie najnowszych
osiągnięć technologicznych. Ten poziom bezpieczeństwa zapewniają również systemy
operacyjne i przeglądarki we wcześniejszych wersjach. W razie potrzeby należy zaktualizować
system operacyjny i przeglądarkę na Państwa urządzeniu, aby umożliwić korzystanie z wysokiej
jakości szyfrowania.
Komunikując się za pomocą poczty elektronicznej w sposób niezaszyfrowany, nie można
zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy korzystanie z usług
pocztowych w celu uzyskania informacji poufnych.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Jeśli firma Phoenix Contact uruchomi nowe usługi, zmieni swoje procedury internetowe lub jeśli
wymogi prawne lub internet i technologia bezpieczeństwa IT będą dalej rozwijane, to zostanie to
uaktualnione w oświadczeniu o ochronie danych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do
zmiany lub modyfikacji oświadczenia w zależności od potrzeb. Aktualna wersja zostanie
opublikowana w niniejszym dokumencie.

...
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Prawo do uzyskania informacji / zmiany i usunięcia danych osobowych
Informacje zgodnie z Art. 13 lub 14 RODO
W przypadku pytań, które nie zostały uwzględnione w niniejszym oświadczeniu o ochronie
danych osobowych lub w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących
konkretnego punktu, prosimy o kontakt.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zapisanie Państwa danych osobowych lub dane te staną
się niedokładne, na Państwa żądanie zapewnimy, że dane te zostaną poprawione, zablokowane
lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi. Na życzenie prześlemy listę wszystkich
Państwa danych osobowych, które zostały przez nas zapisane. W tym celu prosimy o kontakt:
Phoenix Contact Sp z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
Tel. +48 71 3980410
rodo@phoenixcontact.pl
Prosimy pamiętać, że do obsługi wszelkich zapytań dotyczących Państwa danych osobowych
wymagany jest dowód tożsamości.
Informacje wymagane przez przepisy prawa o miejscu gromadzenia Państwa danych
osobowych (zgodnie z Art. 13 lub 14 RODO) można znaleźć powyżej w treści niniejszego
oświadczenia o ochronie prywatności lub zapoznać się z jego podsumowaniem klikając na
poniższy link.

Inspektor ochrony danych
Powołanie Inspektora Ochrony Danych w przypadku spółki Phoenix Contact Sp. z o.o. nie jest
wymagane przepisami prawa.

Aktualizacja: 15 maja 2018

