Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych *
w systemie śledzenia stron internetowych
Wyznaczenie
Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Opis

Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych

Nie jest wymagane powołanie Inspektora ochrony danych

Cele przetwarzania, do których przeznaczone
są dane osobowe
Podstawa prawna przetwarzania danych

Analiza zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.

Uzasadnione interesy administratora danych
w zakresie przetwarzania danych

Analiza zachowań użytkownika (śledzenie) na stronie
internetowej pomaga nam rozpoznać, które strony oraz ich
funkcje są zazwyczaj używane oraz gdzie można wprowadzić
ulepszenia dotyczące udzielania wskazówek dla użytkownika.

Phoenix Contact Sp. z o.o.
Ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
Tel.: +48 71 3980480
Faks: +48 71 3980409
phoenixcontact@phoenixcontact.pl

Art. 6 ust.1 (f) RODO
(uzasadnione interesy administratora danych)

Dane gromadzone są z wykorzystaniem pseudonimu. Dane
pozyskane w ten sposób nie są wykorzystywane do identyfikacji
osoby fizycznej. Śledzenie można wyłączyć za pośrednictwem
strony internetowej (zaznaczenie odpowiedniego pola).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej.
(na przykład: które strony są/były odwiedzane oraz w jakiej
kolejności).

Źródło (pochodzenie) danych

Od osoby, której dane dotyczą (w przypadku korzystania z danej
strony).

Odbiorca (kategorie) danych

W ramach administrowania stroną internetową pracownicy firm
z grupy Phoenix Contact mają dostęp do tych danych.
Dostawcy usług, zapewniający nam wsparcie w administrowaniu
i poprawnym funkcjonowaniu analiz stron internetowych
również mogą mieć dostęp do Państwa danych. Usługodawcy ci
są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o
ochronie danych (umowa o przetwarzanie zamówień) do
niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej oraz
związane z tym zabezpieczenia mające na
celu ochronę danych

Nie przewiduje się przekazywania danych do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Dane zanonimizowane do użytku na stronie internetowej są
usuwane po 24 miesiącach.
Zebrane pod względem statystycznym anonimowe dane nie są
usuwane, ponieważ nie istnieją (już) żadne osobiste odniesienia
zawarte w tych danych.

*) zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO)
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych *
w systemie śledzenia stron internetowych
Wyznaczenie
Prawa osób, których dane dotyczą
 do dostępu
 w celu poprawienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych
 do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych
 do przenoszenia danych

Opis

Prawo do złożenia skargi

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych jest niezgodne z prawem, to mają Państwo prawo do
złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony
danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji /
profilowanie

Nie będzie automatycznego podejmowania decyzji ani
spersonalizowanego profilowania na podstawie zebranych
danych. Dane zebrane podlegające anonimizacji nie będą
przyporządkowywane do żadnej osoby.

Jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, to przysługują
Państwu następujące prawa: Prawo dostępu do
przechowywanych przez nas danych, ich poprawiania, usuwania,
ograniczania ich przetwarzania lub prawo do sprzeciwienia się ich
przetwarzaniu, jak również możliwość przenoszenia danych.

Aktualizacja: Maj 2018

*) zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO)
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