OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI TLS - Boca Systems
(ORAZ FIRM POWIĄZANYCH)
TLS - Boca Systems (TLS) odpowiada za przetwarzanie różnych rodzajów danych osobowych. To oświadczenie
wyjaśnia, które dane osobowe są przetwarzane i jak TLS zarządza tymi danymi. To oświadczenie o ochronie
prywatności zostało ostatnio zmienione w dniu 15 maja 2018 r. TLS zastrzega sobie prawo do jednostronnej
zmiany lub uzupełnienia tego oświadczenia. Zaleca się zatem regularne sprawdzanie tego oświadczenia o ochronie
prywatności. W przypadku istotnych zmian w polityce prywatności TLS, zamieścimy wyraźne ogłoszenie na naszej
stronie internetowej. Oprócz tego oświadczenia o ochronie prywatności firma TLS chciałaby również skierować
użytkownika do swojej polityki dotyczącej plików cookie.
1. Dane osobowe przetwarzane przez TLS
TLS przetwarza dane osobowe udostępnione TLS przez ciebie jako odwiedzającego stronę TLS (www.tlsbocasystems.com), jako kandydat do pracy lub jako (potencjalny) klient, klient, dostawca lub współpracujący z TLS.
Przetwarzamy jedynie dane osobowe, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do
celów, w których są przetwarzane. Dotyczy następujących danych osobowych:
• dane kontaktowe podane na stronie internetowej TLS;
• dane kontaktowe podane podczas rozmów o nabyciu, wprowadzeniach, seminariach i innych wydarzeniach;
• dane osobowe udostępniane za pośrednictwem źródeł publicznych lub uzyskane w rejestrze handlowym Izby
Handlowej;
• dane osobowe podane w trakcie aplikacji o pracę, takie jak dane kontaktowe, data urodzenia, narodowość, stan
cywilny i inne dane kontaktowe podane w zgłoszeniu do pracy.
Dane kontaktowe oznaczają:
• twoje imię i nazwisko;
• twoje dane adresowe;
• Twój numer telefonu;
• Twój adres email.
2. Podstawa przetwarzania
TLS przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
• osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku
określonych celach;
• przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych lub w celu podjęcia
kroków na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy;
• przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlega kontroler;
• przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
• przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów kontrolera lub strony trzeciej, chyba że takie
interesy są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
i które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy podmiot danych jest dzieckiem.
3. Cel przetwarzania
TLS przetwarza dane osobowe w celu wdrożenia umowy, w ramach której poinstruowałeś TLS, aby dostarczył swoje
produkty / usługi. W zależności od treści instrukcji przetwarzane są dane osobowe i ewentualnie dane osobowe innych
osób w celu obsługi instrukcji. Twoje dane są również wykorzystywane do dostarczania informacji, utrzymywania
kontaktu (na przykład w ramach biuletynów i zaproszeń na wydarzenia), a także w ramach fakturowania, wniosków
o pracę i wypełniania obowiązków ustawowych.
Gdy dane osobowe są wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały uzyskane, sprawdzimy podstawy
prawne dla danego przetwarzania. Jeśli nie ma podstawy prawnej, poprosimy o zgodę (ponownie). W niektórych
sytuacjach TLS może udostępniać dane osobowe stronom trzecim. Żadne dane osobowe nie są udostępniane
stronom trzecim w celach komercyjnych. Jednak podczas wydarzeń może się zdarzyć, że dane kontaktowe
uczestników zostaną wymienione.

#1-2021

www.tls-bocasystems.com

4. Okresy zatrzymania
Podstawową zasadą jest to, że dane osobowe nie są zatrzymywane dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne
do celów przetwarzania lub do wypełnienia ustawowego obowiązku. Po wygaśnięciu obowiązującego okresu
przechowywania odpowiednie dane zostaną zniszczone.
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Każdy ma prawo do wglądu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Podmioty danych mają również
prawo do wycofania wszelkich zezwoleń lub sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez TLS.
Ponadto każdy ma prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz przesłać nam prośbę o przesłanie
danych osobowych, które przetwarzamy do ciebie lub do innej organizacji w pliku komputerowym, zgodnie z Twoimi
instrukcjami. TLS będzie musiało z góry zapewnić, że taki wniosek zostanie złożony przez osobę, której dane dotyczą.
Możesz złożyć wniosek o dostęp, poprawienie, usunięcie lub przekazanie swoich danych osobowych lub wycofać
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, wysyłając wiadomość e-mail
na adres info@tls-bocasystems.com. Jeśli uważasz, że TLS nie obsługuje Twoich danych osobowych, skontaktuj się
z nami. Naturalnie można również złożyć skargę do krajowego organu nadzorczego, holenderskiego organu ochrony
danych.
6. Dane przekazywane za granicę
Jeżeli dane osobowe zostaną przesłane za granicę, ustalimy, czy istnieją wystarczające zabezpieczenia w celu
ochrony danych osobowych. Jest to uzależnione od poziomu ochrony danych, który jest taki sam w całej UE. Kiedy
dane osobowe są przekazywane do organizacji w UE ( EOG), wystarczy, aby organizacja ta spełniała wymagania
GDPR. Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE podlega odrębnym przepisom. Główną zasadą
stosowaną przez TLS jest to, że dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie do krajów, które oferują
odpowiedni poziom ochrony.
7. Ochrona danych osobowych
TLS bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych, dlatego też podejmujemy odpowiednie kroki w celu
ochrony danych przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieuprawnionym dostępem, niechcianym ujawnieniem
i nieautoryzowanymi zmianami. Oprócz środków technicznych (bezpieczeństwo systemu) oznacza to również, że
TLS podejmuje środki organizacyjne, takie jak informowanie swoich pracowników o PKBR, nakładając na wszystkich
swoich pracowników obowiązek przestrzegania poufności i przestrzegania polityki czystego biurka. Grupa osób
mających dostęp do danych jest również ograniczona do minimum. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są bezpiecznie
chronione lub są oznaki niewłaściwego użycia, skontaktuj się z TLS.
8. Ujawnianie Państwa danych stronom trzecim
Strony trzecie w rozumieniu GDPR działają na polecenie administratora danych, aby przetwarzały dane osobowe,
nie będąc pod bezpośrednim nadzorem tego ostatniego. TLS może wykorzystywać podmioty trzecie (takie jak
nasi dostawcy usług ICT) do przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku TLS zawrze umowę
przetwarzającą, która będzie zgodna z wymogami ustawowymi.
9. Dane kontaktowe
Administratorem danych jest TLS, zarejestrowany pod adresem Rochussenstraat 291B, 3023DE Rotterdam.
Możesz skontaktować się z nami pod numerem +31 10 2210660 lub info@tls-bocasystems.com.
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