Informacja o ochronie danych osobowych

1. Wstęp
Jesteśmy spółką działającą pod firmą Supplies Distributors SA, z siedzibą przy rue
Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Liège
pod numerem 208.795, Nr VAT BE 475.286.142. Jesteśmy administratorem danych
osobowych zebranych od użytkowników za pośrednictwem strony internetowej
http://shop.olympus.pl.
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do użytkownika
osobiście (bez względu na to, czy są to dane bezpośrednio identyfikujące, czy też
dane wyłącznie umożliwiające identyfikację użytkownika na ich podstawie), takie jak
nazwisko, adres email oraz adres do korespondencji użytkownika.
Prosimy o uważną lekturę niniejszej polityki prywatności w celu zapoznania się ze
sposobem gromadzenia przez nas danych osobowych. Prosimy o przeczytanie
niniejszej Polityki Prywatności przed podaniem nam jakichkolwiek danych
osobowych. Użytkownicy nie muszą podawać żadnych danych osobowych
podczas przeglądania naszej strony internetowej.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,
prosimy o kontakt pod adresem E-Mail (mailto: Dataprotection@olympuseuropa.com).
Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Data ostatniej
modyfikacji będzie wskazana na tej stronie. W przypadku aktualizacji zamieścimy
widoczne ogłoszenie na naszej stronie informujące o takiej zmianie. Użytkownicy
zostaną również powiadomieni drogą mailową o zmianach i poproszeni o wyrażenie
na nie zgody. Zgoda użytkownika będzie domniemana, jeśli użytkownik nie wyrazi
sprzeciwu wobec takiej zmiany w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.
2. Kiedy gromadzimy dane osobowe?
Dane osobowe są gromadzone przy dokonywaniu przez użytkowników następujących
czynności na naszej stronie:
• rejestracja w serwisie;
• zamawianie towarów i usług;
• zgłaszania online wszelkich zapytań;
• odwiedzanie naszej strony.

3. Jakie dane osobowe użytkowników gromadzimy?
Gromadzimy dane osobowe użytkowników, w tym:
• nazwisko;
• adres do korespondencji;
• numer telefonu;
• adres email;
• dane karty kredytowej lub debetowej;

• wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika dobrowolnie oraz
• adres IP, informacje o stronach odwiedzanych przez użytkownika oraz
preferencjach użytkownika przy odwiedzaniu stron, co opisano bliżej w ustępie 7 i 8
niniejszej Polityki Prywatności.
4. Do czego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?
W przypadku podania nam przez użytkownika wskazanych powyżej
danych osobowych, wykorzystujemy je do:
• administrowania niniejszą stroną internetową;
• ulepszenia procesu przeglądania stron przez użytkownika;
• umożliwienia korzystania z usług udostępnionych na niniejszej stronie;
• przetwarzania zamówień użytkowników na towary i usługi;
• prowadzenia korespondencji dotyczącej zamówień z użytkownikami;
• wysyłania do użytkowników oświadczeń i faktur oraz pobierania płatności od
użytkowników;
• dostarczania użytkownikowi informacji dotyczących nowości oraz specjalnych ofert
Olympus, które mogą być interesujące dla użytkownika, o ile nie zrezygnuje on
z opcji otrzymywania takiej komunikacji. Takie informacje będą dotyczyć takich
samych lub podobnych produktów, które użytkownik uprzednio zamówił. Użytkownik
w każdym czasie może poinformować nas, że nie chce już otrzymywać takich
informacji poprzez wysłanie nam E-Maila (mailto: Dataprotection@olympuseuropa.com).
• odpowiadania na zapytania zgłoszone przez użytkownika.
5. Komu przekazujemy dane osobowe użytkownika?
Możemy przekazywać dane osobowe gromadzone za pomocą niniejszej strony
spółkom zewnętrznym, które pomagają nam w prowadzeniu strony, przetwarzaniu
zamówień użytkowników lub w inny sposób zajmują się zarządzaniem relacjami z
klientami pomiędzy naszą spółką a użytkownikiem.
Dane osobowe podawane przez użytkownika podczas rejestracji na niniejszej
stronie, podczas dokonywania zakupu produktów od Olympus oraz informacje z
zakresu korzystania z niniejszej strony będą dostarczane Olympus Europa GmbH
oraz jej spółkom powiązanym, w celu umożliwienia im wysyłania użytkownikom
informacji o produktach, o ile użytkownik wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola. Organizacje te należą do sektora detalicznego urządzeń
elektrycznych, a informacje otrzymywane przez użytkownika będą dotyczyć
wyłącznie produktów przez nie oferowanych.
Poza tym, udostępnimy dane osobowe użytkownika wyłącznie organom władzy
publicznej lub organom ścigania lub naszym następcom prawnym lub w związku
z postępowaniem sądowym lub ewentualnym postępowaniem sądowym lub w
celu dowiedzenia, wykonania lub obrony naszych praw (obejmuje to również
udostępnienie danych osobowych dla celów zapobiegania oszustwom oraz
zmniejszenia ryzyka kredytowego w zakresie dozwolonym przepisami prawa). W
takich przypadkach poinformujemy użytkownika o takim udostępnieniu oraz o
podmiocie, któremu udostępniliśmy dane osobowe użytkownika.
6. Międzynarodowy transfer danych osobowych
Ze względu na fakt, że Internet jest środowiskiem międzynarodowym, wykorzystywanie
Internetu do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wiąże się nierozerwalnie z
zagranicznym transferem danych. Z tego też względu przeglądanie naszej strony oraz
podanie nam danych osobowych oznacza przyjęcie do wiadomości, że dane osobowe
użytkownika, a w szczególności jego adres IP, będą

przetwarzane w powyższy sposób. Opisane przetwarzanie będzie odbywać się w celu
wykonania umowy zawartej pomiędzy nami a użytkownikiem, którego dane dotyczą
lub do wykonania umowy zawartej w interesie takiego użytkownika, pomiędzy nami
a innym podmiotem
Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej, dane przez niego podawane mogą być
przekazywane do innych krajów (w tym do Stanów Zjednoczonych), które nie posiadają
przepisów prawa z zakresu danych osobowych porównywalnych do regulacji
obowiązujących w Unii Europejskiej. Jednakże, podejmujemy odpowiednie działania w
celu skłonienia naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych do stosowania zasad
ochrony prywatności w ramach "bezpiecznej przystani" (Safe Harbour Principles), które
określają wytyczne ustalone przez Unię Europejską i Stany

Zjednoczone w zakresie transferu danych osobowych.
7. Pliki Cookie oraz znaczniki nawigacyjne Web Beacon
Podczas odwiedzin użytkownika na naszych stronach, możemy umieścić na dysku
twardym komputera użytkownika informacje w postaci pliku „cookie” (zasadniczo
będącego małym plikiem tekstowym lub pojedynczym plikiem GIF). Pliki cookie
pozwalają nam dostosować nasze strony do zainteresowań i preferencji użytkownika.
Na przykład, plik cookie może zawierać informacje o stronach odwiedzonych przez
użytkownika, co pozwoli nam spersonalizować następną wizytę użytkownika na
naszych stronach. Jednakże, pliki cookie nie pozwalają nam na dostęp do pozostałej
zawartości komputera użytkownika.
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez
Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", plików tekstowych
umieszczanych na komputerze użytkownika, aby analizować sposób korzystania z danej
strony internetowej. Informacje generowane przez cookie będą przekazywane firmie
Google, a następnie przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Użytkownik może ukryć swój numer IP. Wówczas pozostanie on niewidoczny na
terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP
zostanie przeniesiony do serwera Google w USA i dopiero tam ukryty.
Również na tej stronie można ukryć adres IP.
Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora danej strony, aby
oceniać użyteczność witryny, sporządzać raporty o liczbie odsłon oraz aby
świadczyć operatorom stron inne usługi związane z korzystaniem z witryn
internetowych oraz internetu.
Adres IP, który Twoja przeglądarka przekaże Google Analytics, nie będzie powiązany z
innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z korzystania z
cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że
może to ograniczyć funkcjonalność danej strony internetowej. Możesz również
zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics. W tym celu wystarczy pobrać i
zainstalować Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (Google
Analytics Opt-out Browser Add-on): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Większość przeglądarek internetowych umożliwia usunięcie plików cookie lub
otrzymywanie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie na twardym dysku. Proszę
zapoznać się z instrukcją obsługi wykorzystywanej przeglądarki lub ekranem
pomocy w celu uzyskania bliższych informacji na ten temat. Jednakże, w przypadku

unieszkodliwienia plików cookie, które umieszczamy na twardym dysku użytkownik
może nie mieć dostępu do pewnych usług i funkcji naszej strony.
8. Linki do innych stron internetowych
Niniejsza strona zawiera hyperlinki do innych stron, które są własnością osób trzecich
i są przez nie zarządzane. Strony te mają własne polityki prywatności, do zapoznania
się z którymi zachęcamy użytkowników. Takie polityki prywatności określają zasady
wykorzystania danych osobowych podawanych przez użytkownika podczas odwiedzin
na stronach, których dotyczą. Nie przyjmujemy, ani nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za polityki prywatności takich stron należących do osób trzecich, a
użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.
9. Adresy IP
Prowadzimy badania dotyczące preferencji użytkowników w zakresie odwiedzanych
stron, ponieważ zależy nam na skutecznym rozpowszechnianiu informacji poprzez strony
internetowe. Nasz serwer tworzy piki dziennika systemowego zawierające takie
informacje jak adres IP sieci użytkownika, listę odwiedzanych stron i długość wizyty.
Wykorzystujemy oprogramowanie analizujące, które generuje raporty umożliwiające
nam uzyskanie głębszej wiedzy, w jaki sposób poprawić użytkowanie naszych stron.
Powyższe informacje nie są wykorzystywane w celu stworzenia osobistego profilu danego
użytkownika. Pliki dziennika systemowego są regularnie usuwane. Adres IP jest
numerem przypisanym do komputera użytkownika przez administratora zapewniającego
użytkownikowi dostęp do Internetu. Co do zasady, adres IP zmienia się za każdym
razem, gdy komputer użytkownika ustanawia połączenie z Internetem. Jednakże, w
przypadku korzystania z łącza stałego, pobrany przez nas adres IP może zawierać
informacje, które mogą być uznane za umożliwiające identyfikację użytkownika. Może
mieć to miejsce ponieważ przy korzystaniu z pewnych łącz stałych adres IP użytkownika
nie zmienia się i może zostać powiązany z danym komputerem. Możemy wykorzystać
adres IP użytkownika w celu gromadzenia ogólnych informacji o użytkowaniu. Jednakże
będziemy w stanie zidentyfikować danego użytkownika osobiście, wyłącznie jeśli
będziemy w posiadaniu danych mogących przypisać konkretny adres IP do danego
użytkownika. Zwykle wymaga to dostępu do dodatkowych informacji, których nie
staramy się zdobyć.
10. Prawa użytkownika dotyczące jego danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, które są w naszym posiadaniu, do żądania sprostowania
błędów w takich danych oraz do żądania usunięcia swoich danych osobowych.
Wnioski w powyższych kwestiach prosimy kierować do kierownika ds. ochrony
danych osobowych na adres email (mailto: Dataprotection@olympuseuropa.com). Rozpatrzymy wszelkie zapytania zgodnie z zasadami określonymi w
odpowiednich przepisach prawa.
Ponadto, użytkownik ma w każdym czasie prawo do sprzeciwienia się wykorzystaniu
jego danych osobowych. Prosimy o wiadomość w tej sprawie wysłaną pod nasz adres
kontaktowy albo adres email wskazany powyżej.
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