INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
OSOBY TRZECIE
BRAY INTERNATIONAL, INC.

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
OSOBY TRZECIE

WSTĘP
Przedsiębiorstwo Bray International, Inc. i spółki zależne (zbiorowo zwane “Bray”, “my” lub “nasze jednostki”) przywiązują
wagę do ochrony prywatności osób fizycznych i deklarują ochronę danych osobowych takich osób zgodnie z rzetelnymi
praktykami informacyjnymi i obowiązującymi prawami o ochronie prywatności danych.
Jako dowód naszego zaangażowania wdrożyliśmy Korporacyjną Politykę Ochrony Prywatności wprowadzającą pewne zasady,
wytyczne i regulacje (“Polityka”). Polityka jest wyrazem naszego globalnego zaangażowania w sprawy ochrony prywatności
obejmując zasady przesyłania danych osobowych oraz prawa osób fizycznych do prywatności celem zapewnienia ochrony
danych osobowych w przebiegu ich przetwarzania przez nasze oddziały na całym świecie.
Z naszą Polityką można zapoznać się na stronie https://www.bray.com/privacy-policy.
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1. ZAKRES
Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności wyjaśnia w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe. Dane osobowe
stanowią dowolne informacje dotyczące osoby fizycznej o znanej tożsamości lub o tożsamości możliwej do ustalenia, którą
można zidentyfikować (bezpośrednio lub pośrednio) przez przyporządkowanie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online lub do jednej lub więcej cech specyficznych dla konstytucji fizycznej,
fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby fizycznej.
Zbieramy dane osobowe różnymi sposobami w ramach naszej normalnej działalności biznesowej zarówno online, jak i offline.
Obejmuje to na przykład przypadki gdy osoba fizyczna dokonuje zamówień, kupuje produkty lub usługi, zawiera umowy,
kontaktuje się z nami lub odwiedza nasze strony internetowe. Otrzymujemy także dane osobowe od naszych klientów w celu
wykonania usług na ich zlecenie.

2. TOŻSAMOŚĆ JEDNOSTKI DYSPONUJĄCEJ DANYMI
W celu zidentyfikowania jednostki Bray odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych, można skontaktować się z
partnerem kontaktowym Bray, sprawdzić wykaz naszych lokalizacji na publicznie dostępnej stronie internetowej Bray (www.
bray.com) lub skontaktować się z Biurem ds. Prywatności Danych o następującym adresie:
dla przekazu e-mailowego: privacy@bray.com
pisemnie: Biuro ds. Prywatności Danych (Bray Data Privacy Office)
Europa

Inne obszary jurysdykcji (wraz ze Stanami Zjednoczonymi)

c/o Bray Controls Europe B.V.
Joulestraat 8
1704 PK Heerhugowaard
Holandia

c/o Bray International, Inc.
13333 Westland East Blvd.
Houston, TX 77041
Stany Zjednoczone Ameryki

3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe, jakie możemy zbierać i przetwarzać obejmują:
•

Informacje kontaktowe umożliwiające nam kontaktowanie się z osobą fizyczną, takie jak: nazwisko, tytuł zawodowy,
wiek i tytuł przed nazwiskiem, nazwa użytkownika, adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mailowy lub inne adresy
umożliwiające nam przesyłanie powiadomień, informacje o przedsiębiorstwie i informacje rejestracyjne wprowadzone
na naszej stronie internetowej.

•

Informacje dotyczące stosunków wzajemnych pomagające nam realizować transakcje np. rodzaje produktów i usług
jakie mogą interesować daną osobą, preferencje dotyczące kontaktów i produktów, języki, zdolność kredytowa, preferencje marketingowe oraz dane demograficzne.

•

Informacje transakcyjne wskazujące jak dana osoba korzysta z usług naszej firmy obejmujące informacje związane z
zakupem, zapytaniami, kontem klienta, informacje dotyczące zamówienia i umowy, szczegóły dotyczące dostawy, dane
związane z fakturowaniem i dane finansowe, szczegóły dotyczące podatku, historia transakcji i kontaktów oraz informacje w jaki sposób użytkownik korzysta nasze strony internetowej.

•

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i działania zgodnego z prawem pomagające nam chronić nasze interesy, obejmujące informacje dotyczące problematycznych czeków, służące zapobieganiu oszustwom i weryfikacji wewnętrznej,
a także informacje niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych lokalizacji, takie jak nagrania wideo.

•

Nasze produkty mogą gromadzić informacje systemowe i chwilowe dotyczące nastawień, konfiguracji i działania, a
także informacje pozyskiwane w przebiegu normalnej pracy. Informacje te mogą zawierać dane dotyczące użytkowania produktów oraz osiągów produktów. W niektórych przypadkach informacje takie mogą mieć charakter danych
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osobowych. Natura i zakres informacji zbieranych przez nasze produkty może zmieniać się zależnie od rodzaju i funkcji
produktu, a także zastosowania użytkowego odpowiednio do obowiązujących przepisów prawa.

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
•

Realizacja umowy z naszymi klientami lub dostawcami.

•

Uzyskaliśmy zgodę osoby fizycznej na przetwarzanie danych w jednym lub kilku celach.

•

Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi.

•

Ochrona naszych witalnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej.

•

Uzasadnione interesy przedsiębiorstwa Bray obejmujące nasza zwyczajową działalność gospodarczą.

•

Zaspokajanie interesów publicznych.

5. CELE PRZETWARZANIA INFORMACJI
•

Realizacja zamówień osoby fizycznej obejmujących produkty lub usługi i działania związane, takie jak dostawa
produktów i usług, obsługa serwisowa klienta, prowadzenie rachunku i fakturowanie, wsparcie techniczne i szkolenie,
aktualizacja produktu oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, a także zapewnienie innych usług związanych z
zakupem.

•

Zarządzanie naszymi zobowiązaniami i aktualnymi stosunkami z klientem, obejmujące utrzymywanie kontaktów, analizę
i ulepszanie oferowanych produktów i usług, informowanie o naszych produktach i usługach, a także oferty specjalne
i promocje.

•

Zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej, sieci i systemów, a także lokalizacji, oraz ochrona przed
oszustwami.

•

Zarządzanie naszą codzienną działalnością gospodarczą, obejmujące przetwarzanie danych dotyczących płatności,
zarządzanie kontami finansowymi, rozwojem technicznym produktów, zarządzanie kontraktami, utrzymanie strony
internetowej, wypełnianie zobowiązań, zarządzanie korporacją, prowadzenie audytów, sprawozdawczość i zapewnienie
zgodności z wymogami prawa.

6. STRONY OTRZYMUJĄCE INFORMACJE OSOBOWE
•

Strony trzecie: Możemy korzystać z usług stron trzecich celem zapewnienia lub realizacji usług i funkcji w naszym
imieniu. Udostępniamy takim stronom trzecim dane osobowe celem wykonania takich usług lub funkcji. Wszelkie
przetwarzanie takich danych osobowych następuje na podstawie naszych instrukcji z zapewnieniem ich zgodności z
pierwotnymi celami.

•

Na podstawie wymogów prawa: Możemy także udostępnić dane osobowe dotyczące osób fizycznych do wiadomości
publicznej lub władzom sądowym, personelowi i agencjom egzekwowania prawa na podstawie wymagań prawa w
celu spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa narodowego i ścigania przestępstw z uwzględnieniem agencji i
sądów w krajach, w których działamy. Tam gdzie zezwala na to prawo, możemy także ujawniać takie informacje stronom
trzecim (włączając prawników) jeśli jest to konieczne dla przygotowania, egzekwowania i obrony roszeń prawnych lub
innego egzekwowania naszych praw, lub praw, własności i bezpieczeństwa innych, lub w zakresie potrzebnym do
wspierania audytu zewnętrznego, zapewnienia zgodności z prawem i wspierania zadań zarządzania korporacyjnego.

•

Połączenie przedsiębiorstw i akwizycje: Dane osobowe mogą zostać przekazane stronie przejmującej w całości
lub części udziały i aktywa przedsiębiorstwa Bray lub jego operacje biznesowe w przypadku sprzedaży, połączenia,
akwizycji, rozwiązania lub innych transakcji dopuszczających takie przekazanie (bez zgody zainteresowanej osoby
fizycznej) na podstawie obowiązującego prawa.

•

Oddziały zależne: Możemy także przekazywać i dzielić takie informacje z oddziałami zależnymi Bray zgodnie z
obowiązującym prawem.
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7. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE
Strony trzecie, oddziały podległe i filialne, którym mogą zostać ujawnione dane osobowe mogą znajdować się w różnych
miejscach na świecie i z tego względu informacje mogą być przesyłane do krajów o odmiennych standardach polityki ochrony
prywatności niż kraj pobytu osoby, której dotyczą te dane. W takich przypadkach podejmujemy środki celem zapewnienie
dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, które obejmują niniejszą Politykę ochrony prywatności wyznaczającą
wysokie normy dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas w skali globalnej z
zamiarem ochrony danych osobowych.

8. PRZETRZYMYWANIE
Zachowujemy dane osobowe ich właściciela tak długo, jak jest to wymagane do osiągnięcia celu, dla którego zostały one
zebrane, zazwyczaj przez okres trwania dowolnych stosunków umownych i przez dowolny dalszy okres wymagany lub
dopuszczony przez obowiązujące prawo. Jeśli zamierzamy przetwarzać dane osoby fizycznej po przekroczeniu tego czasu,
prosimy ją o zezwolenie na takie działania.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Stosujemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne przeznaczone w rozsądnym zakresie do ochrony danych
osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem,
a także przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do
autoryzowanych odbiorców na zasadzie „musi wiedzieć”. Realizujemy obszerny program ochrony danych proporcjonalny do
zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych. Program ten jest stale dostosowywany celem minimalizowania zagrożeń
operacyjnych i ochrony danych osobowych przy uwzględnieniu praktyk akceptowanych w przemyśle. Stosujemy także
wzmożone środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania wszelkich danych osobowych o delikatnym charakterze.

10. SPOSOBY, Z JAKICH MOŻEMY KORZYSTAĆ PRZY ZBIERANIU INFORMACJI
Strona internetowa i generowanie plików dziennika logowań
Nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z komputera nawiązującego łączność przy każdej okazji, gdy użytkownik
odwiedza naszą stronę internetową. Mogą być wówczas gromadzone następujące dane:
(1)

Informacje o rodzaju wyszukiwarki i jej wersji

(2)

System operacyjny użytkownika

(3)

Dostawca usług internetowych

(4)

Adres IP użytkownika

(5)

Data i czas dostępu

(6)

Strony internetowe, z których użytkownik został przekierowany na naszą stronę

(7)

Strony internetowe odwiedzane przez użytkownika poprzez naszą stronę

(8)

Czas trwania wizyty użytkownika

(9)

Kraj pochodzenia użytkownika

(10)

Preferowany język użytkownika

(11)

Czas trwania pierwszych i ostatnich odwiedzin użytkownika

Te dane są także przechowywane w naszych systemowych plikach logowania. Nie przechowujemy tych danych wraz z innymi
danymi osobowymi użytkownika.
Zbieramy powyższe dane dla ochrony naszych uzasadnionych interesów obejmujących nasze działania biznesowe. Tymczasowe
przetrzymywanie adresu IP przez nasz system jest wymagane celem przekazania naszej strony internetowej na komputer
użytkownika. Z tego względu adres IP wymaga przechowania na przeciąg trwania sesji. Zapis danych w plikach dziennika
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logowania służy celowi zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Dane te są także używane
do optymalizacji naszej strony internetowej i do ochrony bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
Dane te zostają usunięte z chwilą osiągnięcia celów, dla których są zbierane. W przypadku zbierania danych celem obsługi
strony internetowej usunięcie takie następuje z chwilą zakończenia odpowiedniej sesji. Jeśli dane są zbierane w plikach dziennika
logowania, ich usunięcie następuje maksymalnie po 30 dniach. W pewnych okolicznościach dane mogą być przechowywane
przez dłuższe okresy. W takim przypadku adresy IP użytkownika zostają usunięte lub skrócone, co powoduje, że nie jest już
dłużej możliwe przyporządkowanie ich użytkownikowi odwiedzającemu stronę.
Zbieranie danych służące zapewnieniu widoczności strony internetowej w Internecie oraz przetrzymywanie danych w plikach
dziennika logowania jest absolutnie konieczne dla funkcjonowania strony internetowej. Oznacza to, że użytkownik nie może
sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych.

Wykorzystanie ciasteczek
Nasza strona internetowa korzysta z ciasteczek i podobnych technik służących polepszeniu warunków percepcji naszej strony
przez użytkownika. Ciasteczka to pliki tekstowe przechowywane w wyszukiwarce lub przez wyszukiwarkę internetową w
systemie komputerowym użytkownika. Podczas odwiedzin strony przez użytkownika ciasteczka mogą zostać umieszczone
lokalnie na komputerze użytkownika. Ciasteczko zawiera ciąg znaków stanowiący unikalny kod identyfikacyjny wyszukiwarki
rozpoznawany każdorazowo podczas odwiedzania strony internetowej przez użytkownika. Niektóre elementy naszej strony
internetowej wymagają, aby wyszukiwarka internetowa mogła zostać rozpoznana po opuszczeniu naszej strony. Ciasteczka
mogą przechowywać i przekazywać następujące dane:
(1)

Pozycje zgromadzone celem zakupu

(2)

Informacje dotyczące logowania

(3)

Informacje dotyczące czatu

(4)

Mechanizmy zabezpieczenia formularzy

(5)

Pozycje listy życzeń

(6)

Usługi Google Analytics

(7)

Generalna analiza pod kontrolą Facebook Pixel

(8)

Integracja Google Maps

(9)

Dane mesendżera do celów analizy percepcji strony przez grupę adresatów docelowych

(10)

Integracja klipów YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje także ciasteczka umożliwiające analizę nawyków nawigacyjnych użytkownika i analizą
korzystania ze strony. Mogą być przenoszone następujące dane:
(1)

Wprowadzone hasła i ciągi wyszukiwania

(2)

Zrzuty ekranowe stron

(3)
		

Wykorzystanie funkcji strony internetowej (w procesie przesłania wypełnionego formularza ciasteczko
sesyjne sprawdza token otrzymany przez Google ReCaptcha)

(4)

Informacje o rodzaju wyszukiwarki i jej wersji

(5)

System operacyjny użytkownika

(6)

Dostawca usług internetowych

(7)

Adres IP użytkownika

(8)

Data i czas dostępu

(9)

Strony internetowe, z których użytkownik został przekierowany na naszą stronę

(10)

Strony internetowe odwiedzane przez użytkownika poprzez naszą stronę

(11)

Czas trwania wizyty użytkownika

(12)

Kraj pochodzenia użytkownika

(13)

Preferowany język użytkownika
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(14)

Czas trwania pierwszych i ostatnich odwiedzin użytkownika

Zebrane dane są podawane pseudonimizacji metodami technicznymi. Dane takie nie mogą wówczas zostać przypisane
użytkownikowi. Dane nie są łączone z żadnymi innym danymi osobowymi użytkownika Podczas odwiedzania strony
internetowej użytkownicy zostają powiadomieni o użyciu ciasteczek do celów analitycznych przez baner informacyjny, który
zwiera także odnośnik do niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych. Odnośnik ten informuje także w jaki sposób można
zapobiec umieszczaniu ciasteczek przez zmianę nastawień wyszukiwarki.
Zbieramy powyższe dane dla ochrony naszych uzasadnionych interesów obejmujących nasze działania biznesowe. Celem
stosowania niezbędnie koniecznych ciasteczek jest zapewnienie, aby nasza strona internetowa była jeszcze bardziej przyjazna
dla użytkownika. Pewne funkcje oferowane przez naszą stronę internetową mogą być niedostępne w przypadku dezaktywacji
ciasteczek. Funkcje te są uzależnione od rozpoznania przeglądarki użytkownika po opuszczeniu naszej strony internetowej.
Następujące zastosowania wymagają użycia ciasteczek: (i) funkcje zakupu (np. wkładanie artykułów do koszyka celem zakupu)
i (ii) funkcje trackingu (np. rozpoznanie kraju pochodzenia). Dane użytkownika zebrane przez niezbędnie konieczne ciasteczka
nie są wykorzystywane do sporządzania profili użytkownika. Ciasteczka analityczne są wykorzystywane wyłącznie w celach
polepszenia jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Ciasteczka analityczne dostarczają nam informacji na temat
sposobu korzystania ze strony internetowej i dopomagają nam w ulepszeniu naszych usług.
Komputer użytkownika przechowuje ciasteczka i przesyła je na naszą stronę internetową. Oznacza to, że nasi użytkownicy
mają pełną kontrolę nad ciasteczkami. Ciasteczka raz umieszczone można w dowolnej chwili usunąć. Tę funkcję można
także ustawić automatycznie. Użytkownik może nie dysponować pełnym zakresem funkcji oferowanych przez naszą stronę
internetową, jeśli spowodował dezaktywację ciasteczek.

Rejestracja
Nasza strona internetowa umożliwia zarejestrowanie się użytkownika przez wprowadzenie danych osobowych. Dane zostają
wprowadzone do formularza, przesłane do nas i są przez nas przetrzymywane. Dane te nie są ujawniane stronom trzecim,
chyba że w grę wchodzi usługa przetwarzania danych do celów realizacji płatności w ramach transakcji online. W przebiegu
procesu rejestracji mogą być zbierane następujące dane:
(1)

Imię

(2)

Nazwisko

(3)

Adres e-mailowy

(4)

Hasło

(5)

Adres

(6)

Kod pocztowy

(7)

Miejscowość

(8)

Data urodzenia

(9)

Numer telefonu

(10)

Numer faksu

(11)

Numer do celów podatkowych

(12)

Firma

(13)

Strona internetowa firmy

Podczas rejestracji są zbierane także poniższe dodatkowe dane:
(1)

Data i czas rejestracji

(2)

Data i czas potwierdzenia rejestracji

(3)

Data i czas udzielenia zgody na warunki informacji o ochronie prywatności

(4)

Strona internetowa, na której dokonana została rejestracja

Zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych zostaje uzyskana w toku procesu rejestracji.
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Zbieramy powyższe dane na podstawie udzielonej nam zgody. Jeśli rejestracja służy celowi wykonania umowy zawartej z
użytkownikiem lub wdrożenia czynności poprzedzających zawarcie umowy, podstawę prawną dla przetwarzania danych
stanowi wykonanie takiej umowy. Dane te zostają usunięte z chwilą osiągnięcia celów, dla których są zbierane.

Formularz kontaktowy i kontakt pocztą e-mailową
Nasza strona internetowa oferuje formularz kontaktowy, który można wykorzystać do elektronicznego przesyłania nam
powiadomień. Podobny formularz można wykorzystać do zgłoszenia uczestnictwa w jednym z kursów szkoleniowych
oferowanych przez przedsiębiorstwo Bray. Dane wprowadzone na tych formularzach zostają nam przekazane i podlegają
przechowaniu. W chwili przesłania formularza mogą zostać zapisane następujące dane:
(1)

Adres IP użytkownika

(2)

Język i URL odwiedzonej strony

(3)

Wyszukiwarka i system operacyjny użytkownika

(4)

Strona przekierowania użytkownika

(5)

Data i czas nawiązania kontaktu

(6)

Imię

(7)

Nazwisko

(8)

Tytuł zawodowy

(9)

Adres e-mailowy

(10)

Adres

(11)

Kod pocztowy

(12)

Miejscowość

(13)

Numer telefonu

(14)

Numer faksu

(15)

Firma

(16)

Strona internetowa firmy

W odniesieniu do przetwarzania danych użytkownicy zostają przekierowani do niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności
w chwili przekazywania formularza i muszą potwierdzić zapoznanie się z tą Informacją, a także zaakceptować tę Informację
o Ochronie Prywatności.
Alternatywnie użytkownicy mogą kontaktować się z nami pocztą e-mailową przesłaną na wskazany adres. W takim przypadku
zostaną przeniesione do pamięci dane osobowe użytkownika przesłane w przekazie e-mailowym.
Zbieramy powyższe dane na podstawie udzielonej nam zgody. Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych stanowi
ochrona naszych uzasadnionych interesów, w tym naszych działań biznesowych. Przetwarzamy dane osobowe przesłane
pocztą e-mailową lub w formularzu online celem opracowania zapytań użytkownika. Wszelkie inne dane przetwarzane w
przebiegu procesu przekazania formularza służą zapobieganiu nadużyciom oraz ochronie bezpieczeństwa naszych systemów
informatycznych.
Dane zostają usunięte z chwilą osiągnięcia celów dla których są zbierane. Użytkownik może cofnąć swoje oświadczenie zgody
odnośnie przetwarzania danych osobowych w dowolnej chwili. Użytkownicy kontaktujący się z nami pocztą e-mailową mogą
cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnej chwili. Z chwilą cofnięcia zgody korespondencja z
użytkownikiem zostaje zakończona.
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Newsletter
Nasza strona internetowa oferuje użytkownikom możliwość subskrypcji darmowego biuletynu informacyjnego (newsletter).
Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego zostają przesłane do nas. Podczas rejestracji zbierane są następujące dane:
(1)

Adres IP komunikującego się komputera

(2)

Data i czas rejestracji

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych zostaje uzyskana w toku procesu rejestracji, w przebiegu którego użytkownik
zostaje także przekierowany do niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności. Jeśli użytkownik przekazał nam swój adres
e-mailowy podczas zakupu towarów lub usług, możemy później wykorzystać ten adres do przesyłania biuletynu informacyjnego.
W takim przypadku biuletyn informacyjny będzie zawierał wyłącznie reklamę bezpośrednią dotyczącą podobnych produktów
lub usług oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Dane nie będą ujawniane stronom trzecim w ramach przetwarzania
danych wymaganego przy wysyłaniu biuletynów informacyjnych. Dane zostają wykorzystane wyłącznie celem przesłania
naszego biuletynu informacyjnego.
Wykorzystujemy także system śledzenia biuletynu informacyjnego, co oznacza, że przesłany przez nas e-mail zawiera małe
pliki graficzne o typie web beacons lub tracking pixels, które są zagłębione w e-mailu, nie będąc bezpośrednim elementem
przekazu (stanowiąc tylko link do adresu internetowego). Zostają one pobrane z zewnętrznego serwera przez aplikację poczty
elektronicznej web uruchomionej w wyszukiwarce. Zbierane są wówczas informacje dotyczące abonenta przychodzącego,
adres IP oraz informacje na temat klienta nawiązującego łączność.
Zbieramy powyższe dane na podstawie zgody udzielonej nam przez użytkownika i w celu ochrony naszych uzasadnionych
interesów. Celem zachowania adresu e-mailowego użytkownika jest dostarczanie biuletynu informacyjnego. Śledzenia usługi
przesyłania biuletynu informacyjnego służy celom analizy statystycznej w celu stwierdzenia jaka liczba przekazów e-mailowych
zostaje przeczytana i kiedy, oraz z których linków użytkownik korzysta częściej. Tego rodzaju wykorzystanie nie pozwala
na wyciągnięcie wniosków dotyczących tożsamości osoby fizycznej. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji treści
biuletynu informacyjnego i lepszego dostosowania biuletynu do systemu klienckiego poczty e-mailowej używanego przez
adresatów.
Subskrypcja biuletynu informacyjnego może zostać zakończona przez użytkownika w dowolnej chwili. Wszystkie biuletyny
informacyjne zawierają link umożliwiający zakończenie subskrypcji. Daje on także użytkownikowi możliwość cofnięcia zgody
na przechowywanie danych osobowych zebranych w procesie rejestracji.

Google Analytics:
Na naszej stronie internetowej możemy także korzystać z usługi Google Analytics celem zbierania informacji na temat aktywności
online użytkownika, obejmującej wizyty w portalach internetowych dla stwierdzenia na przykład jakie strony portalu odwiedza
użytkownik, rodzaje klikniętych linków oraz czynności wyszukiwania na naszych stronach. Możemy wykorzystać te informacje
celem przygotowania sprawozdań, a także jako pomoc przy ulepszeniu strony internetowej. Ciasteczka zbierają informacje
w postaci anonimowej wskazując liczbę użytkowników odwiedzających portal, miejsce z którego użytkownicy przeszli do
naszego portalu i wizytowane strony portalu. Informacje wygenerowane przez takie ciasteczka oraz adres IP użytkownika
zostają przesłane przez wyszukiwarkę użytkownika do przedsiębiorstwa Google i są przechowywane przez to przedsiębiorstwo
w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Google korzysta z tych informacji na nasze zlecenie celem oceny sposobu
korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, ja opisano powyżej. Adres IP przejęty przez Google Analytics nie
będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi przetrzymywanymi przez Google. Dalsze informacje na temat danych zbieranych
za pomocą Google Analytics zawarte są na stronie http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Można
zapobiec umieszczaniu tych ciasteczek przez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki przez użytkownika. Skorzystanie
z tej opcji może ograniczyć możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej przez użytkownika.
Użytkownik może pobrać blokera wtyczki Google Analytics dla przeglądarki pod poniższym adresem: http://tools.google.
com/dlpage/gaoptout.
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Technologia remarketingu Google:
Nasze strony internetowe mogą korzystać z technik remarketingu Google. Ta technologia umożliwia użytkownikom, którzy
już odwiedzili nasze usługi online i wykazali zainteresowanie tymi usługami, oglądanie dedykowanych reklam na stronach
internetowych sieci partnerskiej Google. Także użytkownicy wykazujący podobieństwo do innych użytkowników, którzy
odwiedzili naszą stronę internetową mogą być adresatami takich reklam. Informacje generowane przez ciasteczka dotyczące
wykorzystania strony internetowej zostaną przesłane na serwery przedsiębiorstwa Google w Stanach Zjednoczonych i będą
tam przetrzymywane. W przypadku przeniesienia także adresu IP zostaje on skrócony o trzy ostatnie cyfry. Wykorzystanie
ciasteczek umożliwia analizę zachowania się użytkownika na stronie internetowej i wykorzystanie wyników tej analizy do
przekazywania dedykowanych rekomendacji dotyczących produktu oraz reklamy bazującej na zainteresowaniach użytkownika.
Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania dedykowanych reklam, może zdezaktywować wykorzystanie ciasteczek przez
Google do tych celów przez odwiedzenie strony: https://www.google.com/settings/ads/. Alternatywnie użytkownik może
poddać dezaktywacji użycie ciasteczek przez strony trzecie oferujące usługi prezentacji reklam przez odwiedzenie strony
dezaktywacyjnej inicjatywy promowania produktów w sieci (Network Advertising Initiative) (http://www.networkadvertising.
org/choices/). Należy pamiętać, że Google dysponuje własną polityką ochrony danych niezależną od naszej. Nie przejmujemy
żadnej odpowiedzialności za politykę i procedury wdrożone przez Google. Przed skorzystaniem z naszych stron internetowych
prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

LinkedIn Insight Tag:
LinkedIn Insight Tag umożliwia zbieranie danych dotyczących wizyt członków LinkedIn na stronie internetowej; zbieranie
takich danych obejmuje URL, stronę przekierowującą, adres IP, charakterystyki komputera i wyszukiwarki, stempel czasowy i
zrzuty ekranowe. Dane te są szyfrowane, poddawane dezidentyfikacji w przeciągu siedmiu dni i w postaci zdezidentyfikowanej
zostają usunięte po upływie dziewięćdziesięciu dni. LinkedIn nie dzieli danych osobowych z właścicielem strony internetowej,
lecz jedynie zapewnia zintegrowane raporty dotyczące użytkowników Internetu i skuteczności reklam. LinkedIn zapewnia
także przekierowania dla użytkowników odwiedzających stronę internetową umożliwiając właścicielowi strony włączanie
spersonalizowanych reklam wychodzących z jego strony internetowej przez wykorzystanie takich danych, jednak bez
możliwości identyfikacji członka LinkedIn. Członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych
do celów reklamowych poprzez ustawienia swojego konta.

Strony linkowane:
Możemy włączać linki do stron internetowych osób trzecich (strony linkowane) dokonujące przekierowań z naszych stron
internetowych. Strony linkowane niekoniecznie są przez nas przeglądane, kontrolowane lub sprawdzane. Każda strona
linkowana może zawierać własne warunki korzystania oraz informacje o ochronie prywatności, a przed skorzystaniem ze stron
linkowanych użytkownicy muszą zapoznać się z wszystkimi takimi warunkami i przestrzegać takich warunków. Nie jesteśmy
odpowiedzialni za politykę ochrony danych i praktyki jakiejkolwiek z linkowanych stron lub za dowolne dodatkowe linki na
takich stronach. Takie linki nie implikują aprobaty linkowanych stron lub dowolnego przedsiębiorstwa lub usług; zachęcamy
użytkowników do przeczytania warunków i wytycznych korzystania z linkowanych stron przed skorzystaniem z nich. Przy
umieszczaniu linku poddajemy linkowaną stronę skrupulatnej kontroli dla ustalenia czy nie zawiera ona jawnie nielegalnych
treści - jeśli w późniejszym czasie stwierdzimy, że linkowana strona mieści nielegalne treści, bezzwłocznie usuwamy link.

Dzieci:
Nasze strony internetowe nie są adresowane do dzieci i nie wykorzystujemy naszych stron internetowych do rozmyślnego
zabiegania o informacje dotyczące dzieci lub ukierunkowane na dzieci. Jeśli stwierdzimy, że dziecko przekazało dane osobowe
przez jedną z naszych stron internetowych, usuniemy takie informacje z naszych systemów.

11. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik może żądać dostępu, skorygowania lub aktualizacji niedokładnych lub przestarzałych danych osobowych przez
porozumienie się z Biurem ds. Prywatności Danych. privacy@bray.com. W zakresie przewidzianym obowiązującym prawem
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użytkownik może mieć prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych w
zakresie dotyczącym użytkownika, do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych oraz prawo do przeniesienia danych. Użytkownik
może mieć także prawo do wnoszenia skarg do władz nadzorczych.

12. ZGODA I COFNIĘCIE ZGODY
Przez przekazanie nam danych osobowych użytkownik świadomie zgadza się na zbieranie, przetwarzanie, międzynarodowy
transfer i wykorzystanie takich danych, jak wskazano w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności. Tam gdzie jest to
wymagane przez obowiązujące prawo, zwrócimy się do użytkownika o udzielenie wyraźnej zgody.
Użytkownik może także sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu lub bezpłatnie
wycofać dowolną zgodę udzieloną poprzednio w określonym celu, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w przekazie
e-mailowym lub przez porozumienie się z Biurem ds. Prywatności Danych privacy@bray.com.

13. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
Przedsiębiorstwo Bray respektuje zapewnione ustawowo prawa użytkownika w odniesieniu do automatycznego podejmowania
decyzji. Przedsiębiorstwo Bray nie przetwarza aktualnie danych osobowych z wykorzystaniem funkcji automatycznego
podejmowania decyzji. Jeśli zdecydujemy się na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem takiej funkcji,
przedsiębiorstwo Bray podejmie właściwe środki dla ochrony uzasadnionych interesów osób fizycznych w odniesieniu do
takich danych osobowych.

14. W JAKI SPOSÓB MOŻNA POROZUMIEĆ SIĘ Z NAMI?
Jeśli użytkownik pragnie skontaktować się z nami w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ma pytania, komentarze
lub skargi, prosimy o skontaktowanie się z Biurem ds. Prywatności Danych o następującym adresie:
dla przekazu e-mailowego: privacy@bray.com
pisemnie: Biuro ds. Prywatności Danych (Bray Data Privacy Office)
Europa

Inne obszary jurysdykcji (wraz ze Stanami Zjednoczonymi)

c/o Bray Controls Europe B.V.
Joulestraat 8
1704 PK Heerhugowaard
Holandia

c/o Bray International, Inc.
13333 Westland East Blvd.
Houston, TX 77041
Stany Zjednoczone Ameryki

15. MODYFIKACJE NASZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji i aktualizacji naszej Informacji o Ochronie Prywatności w dowolnej chwili.
Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji celem upewnienia się, że do dyspozycji stoi najbardziej aktualna wersja Informacji.
.
Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności wchodzi w życia dnia 12 grudnia 2018 r.

HISTORIA INFORMACJI
Wersja

Data

Opis

1.0

12 grudnia

Pierwotne wydanie Informacji

2.0

31 stycznia
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