GRUPA KOMATSU MINING CORP. - INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – KLIENCI
Niniejsza sekcja naszej strony internetowej ma na celu pomóc Państwu zrozumieć, w jaki sposób nasze spółki
świadczące usługi dla klientów wykorzystują informacje o osobach fizycznych, zwane dalej „danymi osobowymi”.
Ochrona prywatności oraz bezpieczeństwo Państwa danych osobowych są dla nas niezmiernie ważne. Niniejsza
informacja o ochronie danych osobowych opisuje sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe
w trakcie trwania łączącej nas relacji, zgodnie z przepisami o ochronie danych.
KIM JESTEŚMY I JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
Spółka Joy Global UK Limited, Montabert S.A.S, Limited Liability Company „Joy Global” oraz Joy Global (Poland)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należą do grupy Komatsu Mining Corp. Niniejsza informacja wyjaśnia, w
jaki sposób powyższe spółki oraz Komatsu Mining Corp. (w przypadku obsługi obecnych i potencjalnych klientów w UE
oraz Wielkiej Brytanii) wykorzystują dane osobowe, które zostały zebrane od Państwa lub które Państwa dotyczą. Należy
kliknąć na daną spółkę, aby uzyskać jej numer oraz adres. Każda ze spółek jest administratorem danych osobowych
obecnych i potencjalnych klientów.
Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych określa, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i
przechowywane jak również sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe w ramach naszych spółek świadczących usługi
dla klientów. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych określa również przysługujące Państwu prawa w zakresie
Państwa danych osobowych oraz sposób ich wykonywania.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących treści niniejszej informacji bądź ogólnych pytań
dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, lub w przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji o
danej kwestii, prosimy o kontakt z Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności, który dostępny jest pod następującymi
adresami poczty elektronicznej:
Joy Global UK Limited (Wielka Brytania):
Montabert S.A.S (Francja):
Joy Global (Poland) spółka z ograniczona odpowiedzialnością (Polska)
Limited Liability Company „Joy Global” (Rosja)
Komatsu Mining Corp.
Wszelkie pozostałe spółki należące do Grupy Komatsu Mining

LPO.UK@mining.komatsu
LPO.FR@montabert.com
LPO.PL@mining.komatsu
LPO.RU@mining.komatsu
LPO.US@mining.komatsu
GPO@mining.komatsu

NAWIGACJA
Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych zawiera odpowiedzi na poniższe pytania - prosimy kliknąć w
odpowiedni link wskazany poniżej, aby przejść do wybranej sekcji:
•
•
•
•

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe gromadzone przez nas na podstawie korzystania przez
Państwa z naszej strony internetowej i w oparciu o jaką podstawę prawną dane te są wykorzystywane?
W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe w przypadku wystosowania przez Państwa prośby o
wycenę lub złożenia zamówienia i w oparciu o jaką podstawę prawną dane te są wykorzystywane?
W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe w przypadku organizacji wizyty w jednym z naszych
zakładów i w oparciu o jaką podstawę prawną dane te są wykorzystywane?
W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe w przypadku organizacji szkolenia na terenie zakładu i
w oparciu o jaką podstawę prawną dane te są wykorzystywane?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na
otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej i w oparciu o jaką podstawę prawną dane te są
wykorzystywane?
Czy dokonamy zmian w sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych?
Czy Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane na potrzeby podejmowania zautomatyzowanych
decyzji?
Jak długo Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane?
Komu Państwa dane osobowe zostaną przez nas udostępnione?
Czy Państwa dane osobowe zostaną przez nas przekazane poza EOG?
W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?
Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie Państwa danych osobowych?
W jaki sposób powiadomimy Państwa o zmianach do niniejszej informacji o ochronie danych osobowych?
W jaki sposób można się z nami skontaktować?

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE GROMADZONE PRZEZ NAS NA PODSTAWIE
KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I W OPARCIU O JAKĄ PODSTAWĘ
PRAWNĄ DANE TE SĄ WYKORZYSTYWANE?
1. Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane?
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa: w przypadku wypełnienia formularza na naszej stronie
internetowej, zwrócenia się z prośbą o informacje za pośrednictwem aplikacji bądź kontaktu za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telefonu lub kanałów w mediach społecznościowych, będziemy gromadzić informacje
podane w formularzu bądź przekazane w trakcie kontaktu z nami, np. Państwa imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe. Wyżej wskazane informacje będą przez nas wykorzystywane w celu:
•
•

wysłania żądanych przez Państwa informacji np. o naszych produktach i usługach; oraz
odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Informacje, które gromadzimy na podstawie przeglądania naszej strony internetowej: Nasza strona internetowa
wykorzystuje pliki cookie. W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji o wykorzystywanych przez
nas plikach cookie, prosimy o kontakt z Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności odpowiedzialnym za
Państwa region (dane kontaktowe podane zostały powyżej).
Publicznie dostępne informacje: w przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem kanałów w mediach
społecznościowych, możemy gromadzić informacje publicznie dostępne w tych kanałach.
2. W oparciu o jaką podstawę prawną wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Zgodnie z przepisami o ochronie danych zobowiązani jesteśmy do posiadania podstawy prawnej do
wykorzystywania Państwa danych osobowych. Podstawy prawne zostały wskazane poniżej.
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa: W przypadku wypełnienia formularza na naszej stronie
internetowej, zwrócenia się z prośbą o informacje za pośrednictwem aplikacji bądź kontaktu z nami za
pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub kanałów w mediach społecznościowych, podstawą prawną
wykorzystania danych osobowych są nasze uzasadnione interesy jako przedsiębiorstwa tj. możliwość
odpowiedzi na otrzymywane zapytania. Dokonaliśmy szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i
zostały one wyważone względem praw przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych.
Uważamy, że wyżej wskazane wykorzystanie danych jest odpowiednie ze względu na fakt, iż będziemy
wykorzystywać wyłącznie informacje uzyskane od Państwa na potrzeby odpowiedzi na Państwa zapytanie, a w
sposób zasadny można oczekiwać, że Państwa dane osobowe będą nam potrzebne w celu jej udzielenia.
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Informacje gromadzone na podstawie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej: Dane osobowe
są przez nas gromadzone przy wykorzystaniu plików cookie, na które wyraziliście Państwo zgodę na naszej
stronie internetowej. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w powyższy sposób jest udzielona
przez Państwa zgoda.
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W PRZYPADKU WYSTOSOWANIA PRZEZ
PAŃSTWA PROŚBY O WYCENĘ LUB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I W OPARCIU O JAKĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ
DANE TE SĄ WYKORZYSTYWANE?
1. Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane?
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa: Jeżeli Państwo lub Państwa spółka zwróci się do nas
z prośbą o wycenę lub jeżeli Państwa spółka złoży zamówienie na nasze produkty i/lub usługi, wówczas
będziemy gromadzić informacje od Państwa lub Państwa spółki takie jak Państwa imię i nazwisko, dane
kontaktowe oraz stanowisko. Wyżej wskazane informacje będą przez nas wykorzystywane w celu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przekazania wyceny, o którą zwróciła się Państwa spółka;
negocjowania i zawarcia umowy sprzedaży produktów na rzecz Państwa spółki;
przeprowadzenia finansowego badania due diligence, weryfikacji nałożonych sankcji (w stosownych
przypadkach) oraz wszelkich innych weryfikacji prawnych, do których przeprowadzenia jesteśmy
zobowiązani lub uprawnieni w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przed przyjęciem zamówienia;
realizacji złożonego zamówienia;
uzgodnienia specyfikacji oraz projektu zamówionych od nas produktów;
wsparcia w bieżącym zarządzaniu oraz przy realizacji umowy;
rozwiązywania wszelkich kwestii operacyjnych np. związanych z dostawą;
organizacji i przeprowadzania wizyt w zakładzie;
organizacji dostawy produktów;
organizacji spotkań pomiędzy kluczowymi interesariuszami oraz członkami łańcucha dostaw, na
potrzeby przeglądu oraz omówienia projektu; i/lub
udzielenia wsparcia w zakresie jakichkolwiek roszczeń umownych bądź innych roszczeń.

Informacje uzyskane przez nas z innych źródeł: Będziemy przeprowadzać finansowe badania due diligence
naszych klientów, w ramach których ujawnione mogą zostać informacje na temat członków władz, członków
zarządu i/lub właścicieli spółek będących naszymi klientami bądź potencjalnymi klientami.
Będziemy przeprowadzać badania due diligence w zakresie przeciwdziałania korupcji, nadużyciom oraz praniu
pieniędzy. Będziemy również (w stosownych przypadkach) przeprowadzać weryfikacje sankcji nałożonych na
naszych klientów, potencjalnych klientów oraz ich członków władz, członków zarządu oraz właścicieli i w ramach
powyższego procesu będziemy uzyskiwać dane osobowe.
2. W oparciu o jaką podstawę prawną wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Zgodnie z przepisami o ochronie danych zobowiązani jesteśmy do posiadania podstawy prawnej do
wykorzystywania Państwa danych osobowych. Podstawy prawne zostały wskazane poniżej.
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa / Państwa spółkę w przypadku skierowania prośby o
wycenę, negocjowania i zawarcia umowy: Podstawą prawną wykorzystywania danych osobowych, które zostały
nam przekazane przez Państwa lub Państwa spółkę w przypadku skierowania prośby o wycenę, podjęcia
negocjacji lub zawarcia umowy z Państwa spółką są nasze uzasadnione interesy jako przedsiębiorstwa tj.
możliwość skontaktowania się z Państwem w celu przekazania wyceny oraz możliwość zarządzania i udzielenia
wsparcia przy zawarciu i bieżącej realizacji umowy z Państwa spółką. Dokonaliśmy szczegółowej analizy naszych
uzasadnionych interesów i zostały one wyważone względem praw przysługujących Państwu na podstawie
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przepisów o ochronie danych. Uważamy, że wyżej wskazane wykorzystanie danych jest odpowiednie ze względu
na fakt, iż jest ono właściwe i stosowne w odniesieniu do naszej relacji z Państwem, a w sposób zasadny można
oczekiwać, że Państwa dane osobowe będą nam potrzebne w celu skontaktowania się z Państwem w powyższy
sposób. Ponadto, Państwa służbowe dane kontaktowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu
do kwestii, które bezpośrednio dotyczą naszej relacji ze spółką, w której jesteście Państwo zatrudnieni.
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa lub które uzyskamy z innych źródeł w celu
przeprowadzenia finansowego badania due diligence: Podstawą prawną wykorzystywania danych osobowych,
które zostały nam przekazane przez Państwa lub które uzyskamy z innych źródeł w celu przeprowadzenia
finansowego badania due diligence są nasze uzasadnione interesy jako przedsiębiorstwa tj. weryfikacja sytuacji
finansowej oraz zdolności kredytowej naszych klientów w celu ochrony naszych finansów i reputacji. Dokonaliśmy
szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i zostały one wyważone względem praw
przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Uważamy, że przeprowadzenie badania
due diligence jest odpowiednie ze względu na fakt, iż możecie Państwo w sposób zasadny oczekiwać
przeprowadzenia takiego badania zważywszy na wartość zawieranej umowy bądź potencjalnej umowy, a
powyższe informacje są ograniczone wyłącznie do kontekstu biznesowego.
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa lub które uzyskamy z innych źródeł w celu wypełnienia
naszych obowiązków prawnych: Podstawą prawną wykorzystywania danych osobowych, które zostały nam
przekazane przez Państwa lub które uzyskamy z innych źródeł w celu wypełnienia naszych obowiązków
prawnych np. przeprowadzenia weryfikacji w zakresie przeciwdziałania korupcji, nadużyciom, praniu pieniędzy
oraz przeprowadzenia weryfikacji nałożonych sankcji jest konieczność zachowania zgodności z nałożonym na
nas obowiązkiem prawnym na podstawie przepisów obowiązujących w UE lub państwie członkowskim takich jak
ustawa antykorupcyjna z 2010 roku, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z
2006 roku oraz innych przepisów, którym podlegamy ze względu na naszą strukturę korporacyjną np. ustawie o
przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym z 1977 roku.
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W PRZYPADKU ORGANIZACJI WIZYTY W
JEDNYM Z NASZYCH ZAKŁADÓW I W OPARCIU O JAKĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ DANE TE SĄ
WYKORZYSTYWANE?
1. Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane?
Jak Państwo wiecie, jesteśmy producentem sprzętu górniczego. W związku z powyższym, nasze zakłady mogą
stanowić miejsce niebezpieczne, a zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym jest naszym priorytetem.
Zapewnienie bezpieczeństwa zakładu jest również niezmiernie istotne. W związku z powyższym, w przypadku
umówienia wizyty w naszym zakładzie zebrane zostaną od Państwa następujące dane osobowe za
pośrednictwem naszego Formularza Zgłoszeniowego Wizyty: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko,
numer dowodu osobistego, numer rejestracyjny samochodu (w przypadku przyjazdu samochodem do zakładu),
rozmiar ubrania/obuwia oraz informacje o schorzeniach (w stosownych przypadkach). Wyżej wskazane dane
będą przez nas wykorzystywane w celu:
•
•
•
•
•
•

przetwarzania Państwa Formularza Zgłoszeniowego Wizyty;
organizacji wizyty w zakładzie;
zatwierdzenia kosztów związanych z wizytą;
przeprowadzenia ocen ryzyka BHP związanych z wizytą;
udostępnienia odpowiedniej odzieży ochronnej;
zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie.

W przypadku zwrócenia się z prośbą o pomoc w organizacji wiz i/lub o zaproszenie na wizytę w zakładzie,
wymagane będzie również przekazanie Państwa danych paszportowych.
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Jeżeli wizyta ma odbyć się w jednym z zakładów naszych klientów tj. ma to być wizyta referencyjna, wówczas to
dany klient będzie odpowiedzialny za zebranie Państwa danych osobowych na potrzeby wizyty oraz to on będzie
administratorem tych danych. Możecie być Państwo proszeni o poddanie się badaniom lekarskim w zakładzie
klienta w przypadku, gdy będzie to wymagane ze względów zdrowotnych i względów bezpieczeństwa. W
zakładzie klienta obowiązywać będzie jego informacja o ochronie danych osobowych wskazująca, w jaki sposób
Państwa dane osobowe będą przez danego klienta wykorzystywane. W niektórych okolicznościach klient może
zwrócić się do nas z prośbą o uzyskanie Państwa danych w jego imieniu. W takim przypadku, to klient będzie
administratorem danych i zastosowanie będzie miała informacja o ochronie danych osobowych obowiązująca u
klienta.
2. W oparciu o jaką podstawę prawną wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Zgodnie z przepisami o ochronie danych zobowiązani jesteśmy do posiadania podstawy prawnej do
wykorzystywania Państwa danych osobowych. Podstawy prawne zostały wskazane poniżej.
Podstawą prawną gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych przekazanych nam przez
Państwa na potrzeby wizyty w zakładzie (z wyjątkiem danych paszportowych wykorzystywanych w celu
organizacji wiz/zaproszeń oraz danych medycznych) są nasze uzasadnione interesy jako przedsiębiorstwa tj.
weryfikacja osób wchodzących na teren zakładu, zapewnienie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie, że
odwiedzające nas osoby są bezpieczne i posiadają odpowiednią odzież i sprzęt ochronny. Dokonaliśmy
szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i zostały one wyważone względem praw
przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Nie uważamy, aby wyżej wskazane
uzasadnione interesy miały niewspółmierny wpływ na przysługujące Państwu prawa ze względu na fakt, iż w
sposób zasadny można oczekiwać, że wyżej wskazane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z
wymogami dotyczącymi wizyty w potencjalnie niebezpiecznym miejscu. Ponadto, dane te nie będą przez nas
wykorzystywane w żadnym innym celu poza organizacją Państwa wizyty.
Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane paszportowe, które zostały nam przekazane w celu organizacji wiz
i/lub zaproszeń, zaś dane dotyczące zdrowia (w stosownych przypadkach) są przez nas gromadzone i
wykorzystywane na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W PRZYPADKU ORGANIZACJI SZKOLENIA
NA TERENIE ZAKŁADU I W OPARCIU O JAKĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ DANE TE SĄ WYKORZYSTYWANE?
1. Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane?
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa: Jeżeli Państwa spółka zwróci się do nas z prośbą o
przeprowadzenie szkolenia, wówczas zebrane zostaną Państwa dane osobowe jako osoby kontaktowej w
Państwa spółce lub jako uczestnika szkolenia. Dane te obejmować będą Państwa imię i nazwisko, dane
kontaktowe oraz stanowisko. W przypadku korzystania z naszych systemów e-learningowych, zebrane zostaną
Państwa dane podane przy rejestracji. Dane te obejmować będą Państwa imię i nazwisko oraz dane do
logowania. Wyżej wskazane dane będą przez nas wykorzystywane w celu organizacji, koordynacji oraz
przeprowadzenia żądanego szkolenia.
Informacje zbierane przez nas od podmiotów trzecich: Możemy uzyskać Państwa dane osobowe od
prowadzącego szkolenie, którym może być jeden z naszych konsultantów. Dane obejmować będą Państwa imię
i nazwisko oraz nazwę stanowiska jak również informacje o poziomie kompetencji po szkoleniu w zakresie
użytkowania naszych produktów.
2. W oparciu o jaką podstawę prawną wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
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Zgodnie z przepisami o ochronie danych zobowiązani jesteśmy do posiadania podstawy prawnej do
wykorzystywania Państwa danych osobowych. Podstawą prawną gromadzenia i wykorzystywania danych
osobowych przekazanych nam przez Państwa lub przez trenera są nasze uzasadnione interesy jako
przedsiębiorstwa tj. organizacja i przeprowadzenie szkolenia, o które zwróciła się Państwa spółka. Dokonaliśmy
szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i zostały one wyważone względem praw
przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Nie uważamy, aby wyżej wskazane
wykorzystanie danych miało niewspółmierny wpływ na przysługujące Państwu prawa ze względu na fakt, iż w
sposób zasadny można oczekiwać, że dane osobowe będą wykorzystywane w przypadku organizacji szkolenia
bądź rejestracji w celu uzyskania dostępu do naszych systemów e-learningowych. Ponadto, dane te nie będą
przez nas wykorzystywane w żadnym innym celu.
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W PRZYPADKU WYRAŻENIA PRZEZ
PAŃSTWA ZGODY NA OTRZYMYWANIE OD NAS KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ I W OPARCIU O JAKĄ
PODSTAWĘ PRAWNĄ DANE TE SĄ WYKORZYSTYWANE?
1. Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane?
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej: Po
wypełnieniu formularza na naszej stronie internetowej, przy jego wysyłce prosimy o zaznaczenie okienka wyboru
i tym samym o poinformowanie nas, czy życzą sobie Państwo otrzymywać od nas komunikację marketingową
oraz o wskazanie treści, które chcą Państwo otrzymywać.
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa w momencie (i) przekazania swoich danych
kontaktowych lub zwrócenia się z prośbą o informacje podczas imprezy bądź spotkania, za pośrednictwem
aplikacji, poczty elektronicznej, telefonu bądź kanałów w mediach społecznościowych (ii) zwrócenia się z prośbą
o wycenę, (iii) zwrócenia się z prośbą o dalsze informacje na temat naszych produktów i/lub usług oraz (iv)
zwrócenia się z prośbą o wizytę w zakładzie: W przypadku przekazania nam danych kontaktowych, zwrócenia
się z prośbą o informacje w trakcie targów, konwencji lub spotkania bądź za pośrednictwem aplikacji, poczty
elektronicznej, telefonu lub kanałów w mediach społecznościowych, zwrócenia się z prośbą o wycenę, dalsze
informacje na temat naszych produktów i/lub usług lub o wizytę w zakładzie, udzielimy odpowiedzi na Państwa
zapytanie, przy czym możemy również zwrócić się z pytaniem, czy życzą sobie Państwo otrzymywać od nas
komunikację marketingową oraz o wskazanie treści, które chcą Państwo otrzymywać.
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa przy zakupie produktów i/lub usług w imieniu Państwa
spółki: Po dokonaniu zakupu produktów i/lub usług przez Państwa spółkę, zamówienie zostanie zrealizowane,
przy czym będziemy mogli również zwrócić się z pytaniem, czy życzą sobie Państwo otrzymywać od nas
komunikację marketingową oraz o wskazanie treści, które chcą Państwo otrzymywać.
Informacje, które zostały nam przekazane przez Państwa w momencie rejestracji na szkolenie, utworzenia konta
umożliwiającego dostęp do naszego systemu e-learningowego, rejestracji udziału w imprezie lub przyjęcia
zaproszenia na wydarzenie specjalne: W przypadku rejestracji na szkolenie, utworzenia konta umożliwiającego
dostęp do naszego systemu e-learningowego, rejestracji udziału w imprezie lub przyjęcia zaproszenia na
wydarzenie specjalne poprosimy o zaznaczenie okienka wyboru lub możemy wysłać kolejnego maila z prośbą o
poinformowanie nas, czy życzą sobie Państwo otrzymywać od nas komunikację marketingową oraz o wskazanie
treści, które chcą Państwo otrzymywać.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, będziemy wykorzystywać Państwa
dane osobowe na potrzeby wysyłki informacji o naszych rozwiązaniach, produktach, oprogramowaniu, usługach,
imprezach, publikacjach, ankietach oraz aktualnościach. Część naszych działań marketingowych będzie
realizowana w drodze profilowania. W takim przypadku dostosowujemy wysyłane informacje i komunikaty do
Państwa preferencji, produktów oraz obszaru geograficznego, w którym Państwa spółka prowadzi działalność,
historii zakupowej Państwa spółki oraz imprez, w których wzięli Państwo udział. Będziemy również dokonywać
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weryfikacji Państwa reakcji, aby zapewnić, że wysyłane przez nas informacje i komunikaty są odpowiednie.
Możemy również skontaktować się z Państwem w przypadku, gdy Państwa reakcja na przesłane przez nas
informacje i komunikaty będzie wskazywać, że jesteście Państwo zainteresowani danym tematem.
2. W oparciu o jaką podstawę prawną wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Zgodnie z przepisami o ochronie danych zobowiązani jesteśmy do posiadania podstawy prawnej do
wykorzystywania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są wykorzystywane do celów
marketingowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej.
Przysługuje Państwu prawo do zmiany swojej decyzji w dowolnym czasie. Każda przesłana Państwu wiadomość
elektroniczna obejmująca komunikację marketingową zawierać będzie linki do rezygnacji z subskrypcji. Ponadto,
możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnym czasie i poprosić o zaprzestanie wysyłania komunikacji
marketingowej. W takim przypadku prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.
Będziemy się zwracać z prośbą o ponowne udzielenie zgody marketingowej i w tym celu będziemy się z
Państwem kontaktować co najmniej raz na dwa lata.
CZY DOKONAMY ZMIAN W SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej informacji. Zmiana celu,
do którego wykorzystujemy dane bez poinformowania Państwa o tym fakcie może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy
dane będą przez nas wymagane z innego powodu, zgodnego z celami wskazanymi w niniejszej informacji. Jeżeli Państwa
dane osobowe będą nam potrzebne do jakiegokolwiek innego celu, zostaniecie Państwo o tym przez nas powiadomieni
oraz wyjaśnimy Państwu podstawę prawną, która umożliwia nam wykorzystanie danych do takiego celu, w sposób
podobny do tego, w jaki zostało to przedstawione w niniejszej informacji.
CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS WYKORZYSTYWANE NA POTRZEBY PODEJMOWANIA
ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?
Decyzje mające na Państwa istotny wpływ nie będą podejmowane wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego procesu
podejmowania decyzji (tj. procesu bez interwencji ludzkiej).
JAK DŁUGO PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEZ NAS PRZECHOWYWANE?
Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany na potrzeby określone w
niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji o okresie
przechowywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności
odpowiedzialnym za Państwa region (dane kontaktowe podane zostały powyżej). W przypadku zaistnienia sporu
pomiędzy Państwem a naszą spółką, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w celu przedstawienia naszego
stanowiska oraz rozpatrzenia sporu, co może oznaczać, że Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane
dłużej, tj. do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.
KOMU PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZOSTANĄ PRZEZ NAS UDOSTĘPNIONE?
Dane osobowe, które zostały nam przez Państwa przekazane zostaną przez nas udostępnione wyłącznie następującym
podmiotom trzecim z następujących powodów:
•

Spółkom należącym do Grupy: Państwa dane osobowe zostaną przez nas udostępnione wyżej wskazanym
spółkom należącym do grupy, spółce Komatsu America Corp., Komatsu Limited oraz innym spółkom zależnym,
jednostkom operacyjnym i oddziałom spółki Komatsu Mining Corp. Powodem udostępnienia danych jest fakt, iż
spółki te udzielają nam wsparcia przy zarządzaniu kontami klientów, zamówieniami, sprzedażą i działalnością
marketingową, świadczą wsparcie techniczne na naszą rzecz oraz wsparcie w zakresie płatności. Podlegamy
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również obowiązkom sprawozdawczym w ramach grupy. Uważamy, że wykorzystanie Państwa danych
osobowych w wyżej wskazany sposób jest zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami. Dokonaliśmy
szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i zostały one wyważone względem praw
przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Uważamy, że powyższe wykorzystanie
danych osobowych jest odpowiednie ze względu na fakt, iż będziemy przekazywać wyłącznie informacje
uzyskane od Państwa, a ze spółkami należącymi do naszej grupy zawierane są umowy o przekazywaniu danych.
Zapewniamy Państwa, że wyłącznie spółki wskazane w udzielonej przez Państwa zgodzie marketingowej będą
przesyłać Państwu komunikację marketingową.
•

Spółkom na potrzeby przeprowadzania finansowego badania due diligence: W przypadku przeprowadzania
finansowego badania due diligence naszych obecnych bądź potencjalnych klientów, wyniki takiego badania
mogą ujawniać dane osobowe członków władz, członków zarządu bądź właścicieli danej spółki. W powyższych
okolicznościach podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych przez wyżej wskazane spółki są nasze
uzasadnione interesy jako przedsiębiorstwa tj. zapewnienie zawarcia umowy z klientami, którzy będą
przestrzegać warunków takiej umowy. Dokonaliśmy szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i
zostały one wyważone względem praw przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych.
Uważamy, że powyższe wykorzystanie danych osobowych jest odpowiednie ze względu na fakt, iż będziemy
przekazywać informacje wyłącznie na rzecz renomowanych spółek, z którymi mamy zawartą umowę.

•

Spółkom na potrzeby przeprowadzania prawnego badania due diligence: Możemy przekazać Państwa dane
osobowe na rzecz spółek i agencji w celu przeprowadzenia weryfikacji nałożonych sankcji, weryfikacji w zakresie
przeciwdziałania korupcji, nadużyciom oraz praniu pieniędzy. Podstawą prawną przekazania Państwa danych
osobowych w powyższych okolicznościach jest konieczność zachowania zgodności z nałożonym na nas
obowiązkiem prawnym na podstawie przepisów prawa obowiązujących w UE lub państwie członkowskim takich
jak ustawa antykorupcyjna z 2010 roku, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z
2006 roku oraz innych przepisów, którym podlegamy ze względu na naszą strukturę korporacyjną np. ustawie o
przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym z 1977 roku lub, w stosownych przypadkach, przepisów
prawa rosyjskiego.

•

Firmom dostawczym, w przypadku zamówienia przez Państwa naszych produktów: Będziemy przekazywać
Państwa dane osobowe na rzecz firm dostawczych w zakresie wymaganym na potrzeby realizacji dostawy
zamówionych produktów oraz na potrzeby kontaktu w zakresie dotyczącym dostawy. W powyższych
okolicznościach podstawą przekazania Państwa danych osobowych są nasze uzasadnione interesy jako
przedsiębiorstwa tj. umożliwienie nam skorzystania z usług renomowanego podmiotu trzeciego w celu dostawy
produktów. Dokonaliśmy szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i zostały one wyważone
względem praw przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Uważamy, że wyżej
wskazane wykorzystanie danych jest odpowiednie ze względu na fakt, iż w sposób zasadny można oczekiwać,
że dane te będą przez nas wykorzystywane na potrzeby zorganizowania przez nas dostawy produktów
zamówionych przez Państwa spółkę. Przekażemy wyłącznie informacje niezbędne na potrzeby realizacji dostawy
przez firmę przewozową. Ponadto, zawarliśmy umowy z firmami przewozowymi, z usług których korzystamy.

•

Spółkom lub osobom prowadzącym szkolenia: Państwa dane osobowe zostaną udostępnione naszym
dostawcom świadczącym usługi szkoleniowe w celu organizacji szkolenia. W powyższych okolicznościach
podstawą przekazania Państwa danych osobowych są nasze uzasadnione interesy jako przedsiębiorstwa tj.
skorzystanie z usług renomowanych podmiotów trzecich na potrzeby realizacji szkoleń dla naszych klientów w
naszym imieniu. Dokonaliśmy szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i zostały one wyważone
względem praw przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Uważamy, że powyższe
wykorzystanie danych jest odpowiednie ze względu na fakt, iż będziemy przekazywać wyłącznie informacje
uzyskane od Państwa, które są niezbędne na potrzeby organizacji szkolenia, a z naszymi dostawcami
realizującymi szkolenia zawieramy umowy.
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•

Spółkom będącym dostawcami naszych systemów informatycznych (w tym naszego systemu CRM, naszych
aplikacji i systemów rezerwacji imprez, systemów marketingowych oraz naszego systemu e-learningowego) oraz
strony internetowej lub świadczącym usługi wsparcia w tym obszarze. Korzystamy z usług renomowanych
podmiotów trzecich, które są dostawcami naszych systemów informatycznych, aplikacji oraz strony internetowej,
świadczą na naszą rzecz usługi wsparcia w tym zakresie, jak również świadczą usługi usprawniające proces
rezerwacji imprez oraz dostarczają oprogramowanie do naszego systemu e-learningowego. Wyżej wskazane
podmioty trzecie mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym na potrzeby
świadczenia przez nie usług. Uważamy, że możliwość korzystania z renomowanych dostawców zewnętrznych
na potrzeby świadczenia wyżej wskazanych usług jest zgodna z naszymi uzasadnionymi interesami.
Dokonaliśmy szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i zostały one wyważone względem praw
przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Uważamy, że powyższe wykorzystanie
Państwa danych osobowych jest odpowiednie ze względu na fakt, iż przekazujemy wyłącznie informacje
konieczne w celu umożliwienia naszym dostawcom świadczenia przez nich usług oraz mamy z nimi zawartą
umowę.

•

Spółkom świadczącym usługi wsparcia marketingowego na naszą rzecz: Korzystamy z usług renomowanych
podmiotów trzecich, które świadczą na naszą rzecz usługi wsparcia marketingowego np. w zakresie organizacji
i wsparcia spotkań w ramach imprez lub konferencji, realizacji zamówień dotyczących materiałów
marketingowych bądź dostarczania pakietów powitalnych. Wyżej wskazane podmioty trzecie mogą uzyskać
dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym na potrzeby świadczenia przez nie usług.
Uważamy, że możliwość korzystania z renomowanych dostawców zewnętrznych na potrzeby świadczenia wyżej
wskazanych usług jest zgodna z naszymi uzasadnionymi interesami. Dokonaliśmy szczegółowej analizy naszych
uzasadnionych interesów i zostały one wyważone względem praw przysługujących Państwu na podstawie
przepisów o ochronie danych. Uważamy, że powyższe wykorzystanie Państwa danych osobowych jest
odpowiednie ze względu na fakt, iż przekazujemy wyłącznie informacje konieczne w celu umożliwienia naszym
dostawcom świadczenia przez nich usług oraz mamy z nimi zawartą umowę.

•

Spółce, z którą się połączymy bądź do której przeniesiemy nasze aktywa biznesowe: W przypadku sprzedaży
całości bądź części naszego przedsiębiorstwa lub połączenia z inną spółką, możemy dokonać przeniesienia
danych osobowych zgromadzonych przez nas w sposób opisany w niniejszej informacji wraz z naszymi
pozostałymi aktywami biznesowymi na rzecz spółki, z którą dokonujemy połączenia lub na rzecz której dokonana
zostanie sprzedaż naszego przedsiębiorstwa. Podstawą wyżej wskazanych czynności są nasze uzasadnione
interesy tj. możliwość połączenia bądź sprzedaży naszego przedsiębiorstwa. Dokonaliśmy szczegółowej analizy
naszych uzasadnionych interesów i zostały one wyważone względem praw przysługujących Państwu na
podstawie przepisów o ochronie danych. Uważamy, że powyższe wykorzystanie Państwa danych osobowych
jest odpowiednie ze względu na fakt, iż przekazane zostaną wyłącznie informacje pozwalające drugiej stronie na
rozważenie zawarcia transakcji oraz zawarta zostałaby z nią umowa zobowiązująca do przestrzegania
przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych.

•

Podmiotom, spółkom bądź osobom fizycznym spoza naszej grupy, ze względów prawnych: Przekażemy Państwa
dane osobowe podmiotom, spółkom bądź osobom fizycznym spoza naszej grupy w przypadku, gdy będzie to
konieczne na potrzeby: zachowania zgodności z obowiązującymi nas przepisami prawa, zasadami, regulacjami,
procedurami prawnymi bądź żądaniami władz. Czynności te będą realizowane w oparciu o podstawę prawną,
zgodnie z którą przekazywanie Państwa danych osobowych w powyższy sposób jest niezbędne w celu realizacji
naszych zobowiązań prawnych.

•

Podmiotom, spółkom bądź osobom fizycznym spoza naszej grupy na potrzeby uzyskania doradztwa: Będziemy
również przekazywać Państwa dane osobowe zewnętrznym profesjonalnym doradcom np. prawnikom bądź
księgowym w celu uzyskania doradztwa bądź egzekwowania warunków naszych umów. Podstawą prawną
powyższych czynności są nasze uzasadnione interesy jako przedsiębiorstwa tj. możliwość uzyskania
profesjonalnego doradztwa od naszych zewnętrznych doradców w zakresie kwestii, jakie mogą pojawić się w
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toku prowadzenia naszej działalności np. w zakresie sposobu egzekwowania umów z naszymi dostawcami.
Dokonaliśmy szczegółowej analizy naszych uzasadnionych interesów i zostały one wyważone względem praw
przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Uważamy, że wyżej wskazane
wykorzystanie danych jest odpowiednie ze względu na fakt, iż w sposób zasadny można oczekiwać, że
przekazanie Państwa danych osobowych na rzecz naszych profesjonalnych doradców będzie konieczne.
Przekażemy wyłącznie dane niezbędne na potrzeby umożliwienia naszym doradcom świadczenia swoich usług
na naszą rzecz, egzekwowania naszych umów oraz na potrzeby postępowań prawnych. Ponadto, zawarliśmy
umowy z naszymi doradcami.
CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZOSTANĄ PRZEZ NAS PRZEKAZANE POZA EOG?
Obecni i potencjalni klienci spółki Joy Global UK Limited, Montabert S.A.S, oraz Joy Global (Poland) spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane w Wielkiej Brytanii bądź w krajach należących do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG”). Państwa dane osobowe zostaną przez nas przekazane poza EOG wyłącznie w
następujących przypadkach:
•

Jeżeli Państwa dane zostaną przekazane spółce Komatsu Mining Corp., Komatsu America Corp., Komatsu Limited,
spółkom należącym do naszej grupy oraz dowolnym spółkom zależnym, jednostkom operacyjnym oraz oddziałom na
całym świecie.

•

Jeżeli nasi zewnętrzni usługodawcy, którym przekażemy dane osobowe (zgodnie z informacjami wskazanymi
powyżej) mają swoją siedzibę poza EOG, świadczą usługi wsparcia poza EOG lub świadczą usługi hostingu danych
osobowych poza EOG.

Kraje (poza EOG), do których Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane lub w których może zostać do nich
umożliwiony dostęp obejmują Stany Zjednoczone oraz Rosję.
Państwa dane osobowe zostaną przez nas przekazane poza EOG wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej
dokonania powyższej czynności oraz wyłącznie w przypadku zobowiązania do zachowania tego samego standardu
ochrony Państwa danych osobowych jak standard obowiązujący w UE. Powyższe jest realizowane przez nas w drodze
zawarcia umów o przekazywaniu danych z odbiorcami Państwa danych osobowych posiadającymi siedzibę poza EOG,
które są zgodne ze standardowymi klauzulami przyjętymi przez Komisję Europejską w zakresie przekazywania danych
osobowych.
W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji o przekazywaniu Państwa danych osobowych poza EOG lub o
zawartych przez nas umowach w celu ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Lokalnym Inspektorem
Ochrony Prywatności odpowiedzialnym za Państwa region (dane kontaktowe podane zostały powyżej).
Obecni i potencjalni klienci spółki Limited Liability Company „Joy Global”
Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane w Federacji Rosyjskiej. Państwa dane osobowe zostaną przez nas
przekazane poza Federację Rosyjską wyłącznie w następujących przypadkach:
•

Jeżeli Państwa dane zostaną przekazane spółce Komatsu Mining Corp., Komatsu America Corp., Komatsu Limited,
spółkom należącym do naszej grupy oraz dowolnym spółkom zależnym, jednostkom operacyjnym oraz oddziałom na
całym świecie; i/lub
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•

Jeżeli nasi zewnętrzni usługodawcy, którym przekażemy dane osobowe (zgodnie z informacjami wskazanymi
powyżej) mają swoją siedzibę poza Federacją Rosyjską, świadczą usługi wsparcia poza Federacją Rosyjską lub
świadczą usługi hostingu danych osobowych poza Federacją Rosyjską.

Kraje (poza Federacją Rosyjską), do których Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane lub w których może zostać
do nich umożliwiony dostęp obejmują Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, Polskę oraz Wielką Brytanię.
Państwa dane osobowe zostaną przez nas przekazane poza Federację Rosyjską wyłącznie w przypadku istnienia
podstawy prawnej dokonania powyższej czynności oraz wyłącznie w przypadku zobowiązania do zachowania tego
samego standardu ochrony Państwa danych osobowych jak standard obowiązujący w Federacji Rosyjskiej. Powyższe
jest realizowane przez nas w drodze zawarcia umów o przekazywaniu danych z odbiorcami Państwa danych osobowych
posiadającymi siedzibę poza Federacją Rosyjską.
W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji o przekazywaniu Państwa danych osobowych poza Federację
Rosyjską, prosimy o kontakt z Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności odpowiedzialnym za Państwa region (dane
kontaktowe podane zostały powyżej).
W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie Państwa danych osobowych, ich
nieuprawnionemu wykorzystaniu lub dostępowi do nich, jak również aby zapobiec ich modyfikacji bądź ujawnieniu.
Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych wyłącznie na rzecz tych pracowników, przedstawicieli,
zleceniobiorców oraz innych podmiotów trzecich, którym dostęp ten jest niezbędny w przypadkach uzasadnionych
potrzebą biznesową. Wyżej wskazane osoby podlegają obowiązkowi zachowania poufności i będą przetwarzać Państwa
dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.
Wdrożyliśmy procedury dotyczące czynności na wypadek podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy
Państwa oraz właściwy organ regulacyjny o podejrzeniu naruszenia w przypadkach, w których będzie to od nas wymagane
na podstawie przepisów prawa.
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZAKRESIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego odpowiedzialnego za ochronę danych z siedzibą
w państwie UE, w którym spółka należąca do grupy Komatsu Mining Corporation, z którą utrzymują Państwo kontakty
handlowe ma swoją siedzibę lub z siedzibą w Rosji, w przypadku utrzymywania kontaktów handlowych z naszym
przedsiębiorstwem mającym swoją siedzibę w Rosji. Adresy stron internetowych poszczególnych organów regulacyjnych
podane są poniżej:
Wielka Brytania: www.ico.org.uk
Francja:

www.cnil.fr

Polska:

www.uodo.gov.pl

Rosja:

www.rkn.gov.ru

Możecie Państwo również skontaktować się z organem regulacyjnym odpowiedzialnym za ochronę danych w kraju UE
Państwa zamieszkania bądź w Rosji, jeżeli Państwa miejscem zamieszkania jest Rosja. Jednakże będziemy wdzięczni
za możliwość zajęcia stanowiska wobec Państwa wątpliwości, zanim skontaktujecie się Państwo z organem regulacyjnym.
W związku z powyższym prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności
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odpowiedzialnym za Państwa region (dane kontaktowe podane zostały powyżej) celem próby rozwiązania Państwa
wątpliwości.
Przysługuje Państwu również szereg dodatkowych praw w zakresie Państwa danych osobowych, tj.:
•

prawo do zwrócenia się do nas z pytaniem o Państwa dane osobowe będące w naszym posiadaniu oraz o
uzyskanie od nas kopii Państwa danych osobowych;

•

prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o poprawienie wszelkich błędów w Państwa danych osobowych;

•

prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o dokonanie weryfikacji i wyjaśnienia naszych uzasadnionych interesów;

•

prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o dokonanie weryfikacji i wyjaśnienia naszej podstawy prawnej do
przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w
Federacji Rosyjskiej lub jeżeli jesteście Państwo klientem spółki Limited Liability Company „Joy Global”;

•

prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych w przypadku, gdy (i) Państwa
dane osobowe nie będą już nam potrzebne, (ii) wycofają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa
danych osobowych i nie będziemy posiadać żadnej innej podstawy prawnej przechowywania Państwa danych
osobowych; (iii) zwrócicie się Państwo do nas z prośbą o dokonanie weryfikacji i wyjaśnienia naszych
uzasadnionych interesów, a nasza spółka faktycznie nie będzie mieć ważnego uzasadnionego interesu do
realizowania wykonywanych przez nas czynności; (iv) wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych jest
niezgodne z prawem; (v) będziemy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych w celu wypełnienia
naszych obowiązków prawnych;

•

jeżeli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w Federacji Rosyjskiej lub jeżeli jesteście Państwo klientem
spółki Limited Liability Company „Joy Global”, przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o
usunięcie Państwa danych osobowych w przypadku, gdy: zwróciliście się Państwo do nas z prośbą o dokonanie
weryfikacji i wyjaśnienie naszej podstawy prawnej do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa
danych osobowych, a nasza spółka faktycznie nie będzie mieć ważnej podstawy prawnej do realizowania
wykonywanych przez nas czynności;

•

prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o ograniczenie wykorzystywania Państwa danych osobowych w
przypadku, gdy (i) uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe będące w naszym posiadaniu nie są poprawne,
w celu umożliwienia nam sprawdzenia ich poprawności, (ii) przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych
jest niezgodne z prawem, przy czym wolicie Państwo abyśmy zaprzestali wykorzystywania Państwa danych
aniżeli je usunęli; (iii) Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale ich przechowywanie jest Państwu
potrzebne w celu wykonywania przysługujących Państwu praw; oraz (iv) zwróciliście się Państwo do nas z prośbą
o dokonanie weryfikacji i wyjaśnienie naszych uzasadnionych interesów, aby dać nam możliwość sprawdzenia,
czy faktycznie posiadamy ważny uzasadniony interes realizowania wykonywanych przez nas czynności;

•

jeżeli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w Federacji Rosyjskiej lub jeżeli jesteście Państwo klientem
spółki Limited Liability Company „Joy Global”, przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o
ograniczenie wykorzystywania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy zwróciliście się Państwo do nas z
prośbą o dokonanie weryfikacji i wyjaśnienie naszej podstawy prawnej do gromadzenia, przechowywania i
wykorzystywania Państwa danych osobowych, aby dać nam możliwość sprawdzenia, czy faktycznie posiadamy
ważny uzasadniony interes realizowania wykonywanych przez nas czynności;

•

prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o przekazanie Państwa danych osobowych w określonych
okolicznościach; oraz
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•

we Francji przysługuje Państwu prawo do przekazania polecenia dotyczącego wykorzystywania Państwa danych
osobowych po Państwa śmierci.

W przypadku chęci skorzystania z praw wskazanych powyżej, prosimy o kontakt z Lokalnym Inspektorem Ochrony
Prywatności odpowiedzialnym za Państwa region (dane kontaktowe podane zostały powyżej).
W JAKI SPOSÓB POWIADOMIMY PAŃSTWA O ZMIANACH DO NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH?
Nasza informacja o ochronie danych osobowych jest poddawana regularnym przeglądom. Wszelkie zmiany wprowadzane
przez nas w przyszłości do niniejszej informacji będą publikowane na niniejszej stronie internetowej. Jeżeli zmiany będą
mieć na Państwa wpływ lub wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, w stosownych przypadkach
poinformujemy Państwa o tych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. jeżeli Państwa adres email jest
zapisany w naszym systemie jako kontakt do naszego klienta).
W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie danych osobowych bądź sposobów, w jaki
wykorzystujemy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności
odpowiedzialnym za Państwa region (dane kontaktowe podane zostały powyżej).

