Polityka prywatności
Administratorem strony internetowej www.e-fca.com.pl jest FCA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Grabska 11 w Niepołomicach (32-005)
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: abi@fca.com.pl
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – FCA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabska 11 w Niepołomicach (32-005)
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.e-fca.com.pl,
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

1) Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza
kontaktowego do platformy B2B dostępnego na Stronie,
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
➔ Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego (tj. adres e-mail)
do platformy B2B przetwarzane są w celu realizowania zapytania od Użytkownika.
2) Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wiadomości
e-mail wysłanej na udostępnione na stronie adresy Administratora.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której
przeznaczony jest formularz.
FCA Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do kwestii zachowania Państwa prywatności i
ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo danych
osobowych, które nam Państwo udostępnili. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem
osób nieupoważnionych.
Zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługują Państwu następujące prawa:
•
•
•
•
•
•
•

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę
wyraziłeś. Realizację praw umożliwiamy za wykorzystaniem adresu e-mail:
abi@fca.com.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody.

Administrator wykorzystuje na stronie www pliki cookies (tak zwane ciasteczka) tj. niewielkie
informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. laptopie, tablecie,
smartfonie). Pliki Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych
(remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu
końcowym Użytkownika. Jednocześnie informujemy iż w takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez
Użytkownika może być utrudnione.
Administrator podkreśla niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po
ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu
operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, iż stosuje technologie śledzące działania
podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony poprzez kod śledzenia Google Analitycs – w celu
analizy statystyk Strony.
Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.
adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są parowane z konkretnymi osobami korzystającymi ze
Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a
ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże
mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z
narzędzi/usług firm mających siedziby lub oddziały poza UE. Administrator zawsze współpracuje z
podmiotami gwarantującymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez
przepisy europejskie (między innymi poprzez wybór podmiotów które przystąpiły do Privacy Shield).

