
Polityka prywatności stron trzecich 
 

Oświadczenie o prywatności 
 

Firma Pol-Agent należy do Grupy Steinweg. Dla C. Steinweg - Handelsveem B.V. ("Steinweg") i spółek należących do grupy zasadniczym 

celem jest zapewnienie ochrony informacji powierzonych nam przez naszych klientów, odwiedzających naszą stronę internetową i 
wszystkich, z którymi się komunikujemy. W Steinweg zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów ochrony prywatności i 

danych. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania reputacji Steinweg i spełnienia nałożonych na nas licznych wymogów prawnych i 

regulacyjnych. Uważamy również, że należy zachować przejrzystość w zakresie przetwarzania informacji i zobowiązujemy się do spełnienia 
wymagań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (określanego w niniejszym dokumencie jako "GDPR") i 

wykonywania jego praw w tym zakresie. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności użyjemy terminologii określonej w RODO. 

Będziemy regularnie aktualizować niniejsze oświadczenie o prywatności w celu zapewnienia ciągłej zgodności z GDPR i dalszym 
rozwojem. Zalecamy regularne odwiedzanie naszej witryny w poszukiwaniu aktualizacji 

 

Cele przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzamy dane osobowe, takie jak na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje finansowe w następujących celach: 

• Wymagamy danych osobowych w celu realizacji stosunku umownego z Tobą, na przykład w celu wypełnienia Twojej umowy i 

rozpatrzenia Twojej prośby; 
• Musimy przetwarzać dane osobowe w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy w Holandii lub w innych jurysdykcjach; 

• Możemy potrzebować przetwarzać dane osobowe w celach zgodnych z prawem, jeżeli nie są one objęte zakresem wykonywania umowy z 

tobą lub na mocy zobowiązania prawnego. 
 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w powyższych celach i zapewniamy, że są one dostępne tylko dla osób, które mają uzasadnioną 

potrzebę poznania i które wymagałyby dostępu do nich. 
 

Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych 

Możemy udostępniać dane osobowe innym firmom członkowskim w ramach grupy Steinweg, a także podmiotom stowarzyszonym, agentom 
i dostawcom usług. Możemy udostępniać takie informacje do celów takich, jak wykonywanie zobowiązań umownych i / lub spełnianie 

mających zastosowanie wymagań prawnych. Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko zewnętrznym stronom trzecim za Twoją zgodą lub 

tam, gdzie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Udostępnimy Twoje dane osobowe w i.a. poniżej stron trzecich lub ich następców: 
• Firmy należące do grupy Steinweg, takie jak spółki stowarzyszone, agenci i dostawcy usług, a także nasi prawni przedstawiciele; 

• Nasi audytorzy jedynie na jej wniosek i pod warunkiem, że wniosek został złożony z uzasadnionych przyczyn; 

• Krajowe organy nadzorujące ochronę danych; 
• Wszelkie właściwe sądy lub organy sądowe zgodnie ze sporami dotyczącymi ochrony danych 

 

Ujawnienie informacji podmiotowi, jak określono powyżej, może oznaczać, że jesteśmy zobowiązani do przekazywania Twoich danych do 
krajów, które nie spełniają standardów odpowiedniego poziomu ochrony. W takim przypadku opracowaliśmy i wdrożono procedury 

zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w celu ochrony Twoich danych osobowych. 

 
Zapytania i inne prawa 

Podmioty danych mają prawa w ramach GDPR dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych, takich jak prawo do dostępu, 
poprawiania, usuwania, ograniczania lub przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych. W tej chwili nie przetwarzamy danych 

osobowych za pomocą automatycznego podejmowania decyzji ani nie angażujemy się w profilowanie. 

Posiadamy procedurę dotyczącą wszelkich pytań lub uwag dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania twoich danych osobowych lub 
dotyczących tego oświadczenia o prywatności pod adresem privacy@nl.steinweg.com. Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów 

dotyczących prywatności i ochrony danych, możesz złożyć skargę w naszym dziale ochrony prywatności lub ewentualnie w holenderskim 

urzędzie ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens), z którym możesz skontaktować się za pośrednictwem strony 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Retencja informacji 
Informacje o Tobie zachowamy tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cel, dla którego zostały zebrane, oraz aby spełniały wymogi 

prawne i naszą wewnętrzną politykę przechowywania. 

 


