
Polityka prywatno?ci

 

Administratorem danych, zajmuj?cym si? przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za 
po?rednictwem niniejszego Serwisu www jest AkzoNobel Decorative Paints spó?ka z ograniczon? 
odpowiedzialno?ci?, z siedzib? w Warszawie, (ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa) wpisanej do rejestru 
przedsi?biorców S?du Rejonowego dla Miasta Sto?ecznego Warszawy w Warszawie XII Wydzia? 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000020951, o nadanych numerach: NIP 
1180047014 i REGON 010413361, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 70 874 000,00 z?otych.

Niniejsza Polityka Prywatno?ci (wraz z naszymi Warunkami U?ytkowania Zastrze?enia prawne [1], oraz 
wszelkie inne dokumenty, o których w niej mowa) okre?laj? zasady, na których b?d? przez nasz 
przetwarzane wszelkie Pa?stwa dane, które zbieramy lub które Pa?stwo nam przekazujecie. Prosimy o 
dok?adne zapoznanie si? z tre?ci? niniejszej polityki, aby zrozumie? nasze stanowisko i praktyki dotycz?ce 
Pa?stwa danych osobowych oraz to w jaki sposób b?dziemy je traktowa?.

Podanie przez Pa?stwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezb?dne do korzystania z naszego 
Serwisu www.

INFORMACJE, JAKIE MO?EMY ZBIERA? OD PA?STWA

Mo?emy zbiera? i przetwarza? nast?puj?ce informacje na Pa?stwa temat:

Informacje dostarczane lub przekazane wcze?niej na nasz Serwis, w tym równie? za po?rednictwem 
wszelkich funkcji interaktywnych. Obejmuje to (mi?dzy innymi) informacje przekazywane w 
momencie rejestrowania si? w naszym serwisie, subskrypcji naszego serwisu, rejestracji na 
konferencjach, wys?ania postów lub publikowania materia?ów lub zamawiania innych us?ug. 
Mo?emy równie? zwraca? si? do Pa?stwa o przekazanie nam pewnych informacji w je?eli b?dziecie 
Pa?stwo przyst?powa? do konkursów lub bra? udzia? w promocjach prowadzonych lub 
sponsorowanych przez nas i je?eli b?dziecie Pa?stwo zg?asza? jakie? problemy dotycz?ce naszego 
serwisu.

Je?eli skontaktujecie si? Pa?stwo z nami, b?dziemy mogli przechowywa? zapis naszej korespondencji 
oraz wszelkich zawartych w niej informacji.

Mo?emy równie? zwróci? si? do Pa?stwa o wype?nianie ankiet lub kwestionariuszy 
wykorzystywanych przez nas w celach badawczych, jednak ich wype?nienie nie b?dzie dla Pa?stwa 
obowi?zkowe.
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Szczegó?owe informacje na temat Pa?stwa wizyt w naszym Serwisie www, w tym, mi?dzy innymi, 
dane ruchowe, dane lokalizacyjne, logi www oraz inne dane dotycz?ce komunikacji, o ile s? one 
wymagane w celach Pa?stwa billingu lub w innych celach jak równie? zasoby, do których mieli?cie 
Pa?stwo dost?p.

ADRESY IP

W celach administracji systemem i raportowania zbiorczych informacji dla naszych reklamodawców 
mo?emy gromadzi? informacje na temat Pa?stwa komputera, w tym równie?, o ile informacje takie s? 
dost?pne, na temat jego adresu IP, systemu operacyjnego oraz typu przegl?darki. S? to dane statystyczne na 
temat dzia?a? i wzorców dzia?a? u?ytkowników przegl?daj?cych nasze strony, które nie umo?liwiaj? 
identyfikacji poszczególnych osób.

PLIKI COOKIE

Informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie mo?na znale?? w Polityce w sprawie 
plików cookie [2].

GDZIE PRZECHOWUJEMY PA?STWA DANE OSOBOWE?

Dane, które gromadzimy od Pa?stwa mog? by? przesy?ane i przechowywane do lokalizacji znajduj?cych si? 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mog? by? one równie? przetwarzane przez 
pracowników pracuj?cych spoza EOG, zatrudnianych przez nas, przez jedn? ze spó?ek z naszej grupy b?d? 
przez jedn? z naszych agencji marketingowych lub przez innych us?ugodawców (po?rednio lub 
bezpo?rednio). Przekazuj?c swoje dane osobowe wyra?acie Pa?stwo zgod? na takie ich przekazywanie, 
przechowywanie lub przetwarzanie.

BEZPIECZE?STWO

Wszelkie informacje przekazywane nam przez Pa?stwa s? przechowywane na naszych bezpiecznych 
serwerach. Je?eli nadali?my Pa?stwu has?o umo?liwiaj?ce dost?p do pewnych cz??ci naszego Serwisu www 
(lub je?eli wybrali?cie je Pa?stwo samodzielnie), to ponosicie Pa?stwo odpowiedzialno?? za zapewnienie 
poufno?ci tego has?a. Prosimy Pa?stwa o nieprzekazywanie tego has?a ?adnym innym osobom.

Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za po?rednictwem 
tego serwisu www jest zabezpieczane za pomoc? wspó?czesnych, typowych ?rodków technicznych. 
Niestety, przekazywanie informacji przez internet nie jest ca?kowicie bezpieczne.Cho? ze swojej strony 
uczynimy wszystko, aby chroni? Pa?stwa dane osobowe, nie mo?emy zagwarantowa? bezpiecze?stwa 
Pa?stwa danych przekazywanych do naszego Serwisu www, poniewa? transmisja danych z witryn? 
Serwisu www nie jest szyfrowana, w zwi?zku z czym istnieje ryzyko uzyskania przez osoby trzecie 
dost?pu do tych danych. Gdy otrzymamy Pa?stwa informacje, b?dziemy stosowa? ?cis?e procedury i 
?rodki bezpiecze?stwa staraj?c si? zabezpieczy? je przed dost?pem osób nieuprawnionych.

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Przechowywane przez nas informacje na Pa?stwa temat mo?emy wykorzystywa? w nast?puj?ce sposoby:

Aby zapewni? prezentowanie tre?ci z naszego Serwisu www w najoptymalniejszy sposób dla Pa?stwa 
i dla Pa?stwa komputera.
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Aby kontaktowa? si? z Pa?stwem w sprawach eksploatacyjnych i technicznych dotycz?cych 
korzystania przez Pa?stwa z naszego Serwisu www.
Aby udost?pnia? Pa?stwu informacje, produkty lub us?ugi, które zamawiacie Pa?stwo od nas lub 
które naszym zdaniem mog?yby by? dla Pa?stwa interesuj?ce, o ile zgodzili?cie si? Pa?stwo na 
kontakt w takich sprawach.
W celu realizacji naszych zobowi?za? wynikaj?cych z wszelkich umów zawartych pomi?dzy 
Pa?stwem a nami.
Aby umo?liwi? Pa?stwu korzystanie z funkcji interaktywnych naszego serwisu, gdy b?dziecie 
Pa?stwo chcieli z nich skorzysta?.
Aby informowa? Pa?stwa o zmianach w naszym serwisie i w naszych us?ugach.

Poniewa? jeste?my organizacj? globaln?, dane które zbieramy mog? by? przekazywane za granic?, za 
po?rednictwem mi?dzynarodowych struktur organizacyjnych AkzoNobel.

Naszym reklamodawcom nie udost?pniamy informacji na temat konkretnych osób, ale mo?emy udost?pnia? 
im informacje zbiorcze na temat wszystkich naszych u?ytkowników. S? to dane statystyczne na temat 
dzia?a? i wzorców dzia?a? u?ytkowników przegl?daj?cych nasze strony, które nie umo?liwiaj? identyfikacji 
poszczególnych osób.

UJAWNIANIE PA?STWA INFORMACJI

Mo?emy ujawni? Pa?stwa dane osobowe ka?demu cz?onkowi naszej grupy, co oznacza nasze 
przedsi?biorstwa zale?ne, nasz? ostateczn? spó?k? holdingow? oraz jej przedsi?biorstwa zale?ne.

Mo?emy ujawnia? Pa?stwa dane osobowe bezpo?rednio lub po?rednio osobom trzecim:

W przypadkach, w których powierzamy osobom trzecim tworzenie i rozbudow? naszego Serwisu 
www i/lub jego utrzymanie i/lub ?wiadczenie us?ug reklamowych/marketingowych i/lub 
hostingowych lub innego rodzaju us?ug technicznych.
W przypadkach, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakiekolwiek przedsi?biorstwa lub jakikolwiek 
maj?tek, w przypadku czego mo?emy ujawni? Pa?stwa dane osobowe przysz?ym sprzedawcom lub 
nabywcom takich przedsi?biorstw lub maj?tku.
Je?eli my lub zasadniczo ca?y nasz maj?tek zostanie przej?ty przez osob? trzeci?, w przypadku czego 
dane osobowe przechowywane przez nas w zwi?zku z niniejsz? Polityk? Prywatno?ci lub na jej mocy 
stan? si? jednym z przenoszonych aktywów.
Je?eli jeste?my zobowi?zani ujawni? lub udost?pnia? Pa?stwa dane osobowe w celu spe?nienia 
wymaga? jakichkolwiek zobowi?za? prawnych lub w celu egzekucji lub zastosowania naszych 
Warunków U?ytkowania Zastrze?enia prawne [1] i innych umów lub porozumie? lub w celu 
zabezpieczenia praw, maj?tku lub bezpiecze?stwa nas, naszych klientów lub innych podmiotów. 
Obejmuje to wymian? informacji z innymi spó?kami i organizacjami w celach zapobiegania 
nadu?yciom i ograniczania ryzyka kredytowego.

PA?STWA PRAWA

Macie Pa?stwo prawo wyst?pi? do nas z wnioskiem o nieprzetwarzanie swoich danych osobowych w celach 
marketingowych. Zwykle informujemy Pa?stwa w ka?dym przypadku (przed zebraniem Pa?stwa danych) o 
zamiarze wykorzystania Pa?stwa danych w takich celach lub o zamiarze ich ujawnienia jakimkolwiek 
osobom trzecim w takich samych celach, je?eli wykracza to poza zakres u?ytkowania przez Pa?stwa naszego 
Serwisu www. Mo?ecie wówczas Pa?stwo dochodzi? swoich praw zapobiegaj?cych takiemu przetwarzaniu 
przez zaznaczenie pewnych pól w formularzach, jakie wykorzystujemy do zbierania Pa?stwa danych. Z 
prawa tego mo?ecie równie? Pa?stwo skorzysta? w dowolnym czasie przesy?aj?c nam stosown? informacj? 
na adres infolinia@akzonobel.com [3].
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SERWISY PODMIOTÓW ZEWN?TRZNYCH

Nasz Serwis www mo?e zawiera? linki prowadz?ce do lub z serwisów www naszych partnerskich sieci, 
reklamodawców i przedsi?biorstw powi?zanych. Je?eli wybierzecie Pa?stwo link prowadz?cy do 
jakiegokolwiek z tych serwisów, prosimy pami?ta?, ?e serwisy takie posiadaj? w?asne polityki prywatno?ci 
oraz, ?e nie bierzemy za nie odpowiedzialno?ci. Prosimy o zapoznanie si? z politykami tych serwisów www 
przed przes?aniem na nie jakichkolwiek danych osobowych.

DOST?P DO INFORMACJI

Niniejsza Polityka Prywatno?ci przyznaje Pa?stwu prawo do sprawdzenia, czy posiadamy informacje na 
Pa?stwa temat i je?eli je posiadamy, prawo do wgl?du w takie informacje oraz prawo do ich poprawiania, 
je?eli s? nieprecyzyjne. Macie Pa?stwo równie? prawo zleci? usuni?cie swoich danych osobowych lub ich 
zablokowanie, je?eli ich przetwarzanie stanowi? b?dzie naruszenie obowi?zuj?cych przepisów o 
prywatno?ci danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Ogólnie, nie b?dziemy przechowywa? danych uzyskanych za po?rednictwem tego Serwisu www przez okres 
d?u?szy, ni? jest to konieczne dla osi?gni?cia celów, dla których zosta?y one zgromadzone, lub tak d?ugo, 
jak nakazuje to prawo.

ZMIANY W TRE?CI NASZYCH POLITYK PRYWATNO?CI

Wszelkie zmiany, jakie mo?emy wprowadzi? do naszej polityki prywatno?ci, w przysz?o?ci b?d? 
publikowane na tej stronie oraz, a w przypadkach, w których b?dzie to w?a?ciwe, b?dziemy informowa? 
Pa?stwa o tym drog? e-mailow?.

KONTAKT

Zapraszamy do kierowania do nas pyta?, uwag oraz wniosków dotycz?cych niniejszej polityki prywatno?ci. 
Prosimy przesy?a? je na adres infolinia@akzonobel.com [3].

AkzoNobel Decorative Paints spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, z siedzib? w Warszawie, (ul. 
Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsi?biorców S?du Rejonowego dla Miasta 
Sto?ecznego Warszawy w Warszawie XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod 
numerem KRS 0000020951, o nadanych numerach: NIP 1180047014 i REGON 010413361, o kapitale 
zak?adowym w wysoko?ci 70 874 000,00 z?otych.

close

Do??cz do odbiorców naszego newslettera.

Poznaj trendy i ciekawostki dotycz?ce dekorowania dzi?ki naszemu comiesi?cznemu biuletynowi
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Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez firm? AkzoNobel moich danych osobowych, w tym pochodz?cych 
od innych spó?ek Grupy spó?ek Grupy AkzoNobe oraz podmiotów dzia?aj?cych w ich imieniu.

Zaznacz pole akceptacji polityki prywatno?ci.

Zgadzam si? na otrzymywanie spersonalizowanego biuletynu od firmy AkzoNobel , informacji o produktach 
(i us?ugach) AkzoNobel, w tym od innych spó?ek Grupy spó?ek Grupy AkzoNobe ... Sprawd?
promocjach i wydarzeniach (w tym ofertach i zni?kach), na potrzeby których firma AkzoNobel mo?e 
analizowa? moje dane osobowe, w tym moje preferencje, które zosta?y udost?pnione przeze mnie firmie 
AkzoNobel, moj? histori? zakupów online i offline, a tak?e zarejestrowane korzystanie z witryn 
internetowych i aplikacji firmy AkzoNobel. AkzoNobel mo?e kontaktowa? si? ze mn? przy u?yciu poczty e-
mail, poczty tradycyjnej, SMS-ów, aplikacji i mediów spo?eczno?ciowych albo innych udost?pnionych 
przeze mnie kana?ów komunikacji.Co to oznacza?

Zaznacz to pole wyboru, aby subskrybowa? nasz biuletyn.

Subskrybuj 
Aby uzyska? wi?cej informacji o sposobach wykorzystywania przez nas danych osobowych, przeczytaj 
nasz? Polityk? prywatno?c.
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