Co to oznacza?

W celu przesy?ania indywidualnych wiadomo?ci handlowych stworzymy odpowiednie profile i dokonamy
analizy Twojej interakcji z nasz? firm?. Wykorzystamy do tego Twoje dane osobowe, takie jak:
nazwisko, p?e?, data urodzenia, adres e-mail i adres zamieszkania;
dane na temat Twoich preferencji i zainteresowa?, takie jak te, które zosta?y nam przez Ciebie
udost?pnione oraz dane pozyskane w drodze Twoich zarejestrowanych interakcji ze stronami
internetowymi i aplikacjami firmy AkzoNobel (w ramach których mo?emy wykorzystywa? pliki
cookie);
historia Twoich zakupów zarówno online (je?eli Twoje zakupy s? powi?zane z Twoim profilem), jak i
offline (podczas dokonywania zakupów offline);
??cza, które klikasz w wiadomo?ciach e-mail.
W ten sposób poznajemy Twoje zainteresowania i mo?emy zagwarantowa?, ?e informacje i oferty
promocyjne, które od nas otrzymujesz, s? najlepiej dostosowane do Twoich zainteresowa?. Mo?emy tak?e
poprosi? Ci? o wyra?enie opinii na temat naszych produktów i us?ug.
Aby zrezygnowa? z dalszego otrzymywania wiadomo?ci lub okre?lonej formy komunikacji z nasz? firm?
(maili lub przesy?ek poczt? tradycyjn?), po prostu post?puj zgodnie z instrukcj? dotycz?c? danej formy
komunikacji. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszych Zasadach dotycz?cych plików cookie [1] lub w
pe?nej wersji Zasad zachowania poufno?ci. [2]
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Do??cz do odbiorców naszego newslettera.
Poznaj trendy i ciekawostki dotycz?ce dekorowania dzi?ki naszemu comiesi?cznemu biuletynowi

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 email, 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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