Komunikat dotyczący Polityki Prywatności i Warunków Użytkowania Witryny EnerSys
Wstęp
Witamy w komunikacie dotyczącym polityki prywatności i warunków użytkowania witryny EnerSys.
EnerSys szanuje twoją prywatność i jest zobowiązany chronić twoje dane osobowe. Ta polityka
prywatności poinformuje cię, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane, gdy odwiedzasz naszą stronę
oraz o tym, jak prawo chroni twoją prywatność.
Jeśli jesteś klientem EnerSys, zapoznaj się z naszym Komunikatem CRM w dziale „Narzędzia &
Środki” na dole strony. Ów komunikat wyjaśnia, jak dokładnie przetwarzamy twoje dane osobowe w
zarządzaniu relacjami z klientami.
Ten komunikat został zredagowany w częściach, które możesz kliknąć poniżej. Zobacz też Leksykon,
by poznać niektóre terminy użyte w tym komunikacie.
1. WAŻNE INFORMACJE ORAZ KIM JESTEŚMY
2. DANE O TOBIE, KTÓRE ZBIERAMY
3. JAK TWOJE DANE SĄ ZBIERANE
4. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE
5. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH
6. PRZEKAZY MIĘDZYNARODOWE
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
9. TWOJE EUROPEJSKIE PRAWA
10. LEKSYKON
11. WARUNKI UŻYTKOWANIA
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.

Ważne informacje oraz kim jesteśmy
Znaczenie tego komunikatu
Ten komunikat zawiera informacje na temat tago, w jaki sposób EnerSys zbiera I przetwarza twoje
dane osobowe podczas użytkowania witryny, a także informacje ewentualnie podane podczas
rejestracji, zakupu produktu lub uczestnictwa w konkursie.
Ta strona nie jest przeznaczona dla dzieci i nie zbieramy umyślnie danych osób niepełnoletnich.

Przeczytaj ten komunikat oraz każdy inny komunikat, który możemy wysłać w orkeślonych sytuacjach,
gdy zbieramy I przetwarzamy dane, by dowiedzieć się, jak I dlaczego wykorzystujemy twoje dane. Ten
komunikat uzupełnia inne komunikaty i ich nie zastępuje.
Zarządca
EnerSys jest złożony z różnych podmiotów prawnych, o których można się dowiedzieć więcej tutaj
https://www.enersys.com/Sales_and_Service.aspx. Ten komunikat został wydany w imieniu EnerSys,
więc gdy używamy terminów „EnerSys”, “my”, “nas” lub “nasz” w tym komunikacie, mamy na myśli
odpowiedni podmiot prawny odpowiedzialny za przatwarzanie twoich danych.
EH Europe GmbH jest zarządcą i odpowiada za tę stronę.
Nasze biuro prawne jest odpowiedzialne za kwestie związane z tym komunikatem. Jeśli masz pytania
dotyczące tego komunikatu, włączając w to wszelkie wnioski o wykorzystanie swoich praw
europejskich, prosimy o kontakt z naszym biurem prawnym, korzystając z poniższych informacji.
Zgodnie z prawem mamy lokalnych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych. Z
biurem prawnym można się skontaktować w poniższy sposób.
Dane kontaktowe
Nasze pełne dane kontaktowe:
Pełna nazwa podmiotu prawnego: EH Europe GmbH
Adres e-mail: legal@enersys.com
Adres pocztowy: Baarerstrasse 18, 6300 Zug Szwajcaria
Jeśli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru (EOG), masz prawo do skargi do lokalnego
urzędu ochrony danych w dowolnym momencie. Chcielibyśmy jednak zająć się twoim problemem,
zanim skontaktujesz się z władzami, więc prosimy o wcześniejszy kontakt z nami.
Twój obowiązek poinformowania o zmianach
Ważnym jest, aby twoje dane były poprawne I aktualne. Prosimy o poinformowanie nas o zmianach
danych podczas twojego związku z nami.
Linki osób trzecich
Ta strona może zawierać linki do stron, wtyczek I aplikacji osób trzecich. Klikanie tych linków może
spowodować to, że osoby trzecie zaczną zbierać informacje o tobie. Nie kontrolujemy tej działalności i
nie jesteśmy odpowiedzialni za ich orzeczenia i praktyki. Gdy opuszczasz naszą stronę, polecamy
zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej przez ciebie strony.

2.

Dane o tobie, które zbieramy
Dane osobowe, czyli personalne, oznaczają wszystkie informacje dotyczące osoby, na podstawie
których można ją zidentyfikować. Nie są to dane, z których tożsamość została usunięta (dane
anonimowe).
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Możemy zbierać, używać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych o tobie, które
zgrupowaliśmy w sposób następujący:
•

Dane tożsamościowe, czyli imię, nazwisko panieńskie matki, nazwisko, nazwa użytkownika lub
podobny identyfikator, tytuł, data urodzenia i płeć.

•

Dane kontaktowe, czyli adres do rachunku, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonu.

•

Dane finansowe, czyli dane konta bankowego i karty płatniczej.

•

Dane transakcji, czyli dane płatności do i od ciebie i inne dane produktów i usług zakupionych od
nas.

•

Dane techniczne, czyli adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, strefa czasowa i
położenie, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma, a także inne
technologie na urządzeniach, na których przeglądasz tę stronę.

•

Dane profilu, nazwa użytkownika i hasło, zakupy i zamówienia, zainteresowania, preferencje,
opinie i odpowiedzi w ankietach.

•

Dane użytkowania, czyli dane dotyczące użytkowania naszej strony, produktów i usług.

•

Dane marketingowe i komunikacyjne, czyli preferencje w otrzymywanych od nas i osób trzecich
materiałach marketingowych i twoje preferencje komunikacyjne.

Zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy także Dane sumaryczne, takie jak dane statystyczne i
demograficzne w dowolnym celu. Dane sumaryczne mogą zostać zebrane z twoich danych
osobowych, ale nie są one danymi osobowymi według prawa, gdyż te dane nie ujawniają twojej
tożsamości. Na przykład, możemy zebrać twoje Dane użytkowania, by obliczyć, jak wielu użytkowników
korzysta z pewnej funkcji strony. Jednakże, jeśli zbierzemy twoje Dane użytkowania lub połączymy
twoje Dane sumaryczne z danymi osobowymi w taki sposób, że mogą cię one zidentyfikować,
potraktujemy te dane jako dane osobowe, które zostaną wykorzystane zgodnie z tym komunikatem.
Nie zbieramy żadnych Specjalnych Kategorii Danych Osobowych o tobie (m. in. dane o twojej rasie
i pochodzeniu, wierzeniach religijnych i filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej,
poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, zdrowiu, ani danych genetycznych i
biometrycznych). Nie zbieramy także danych o przeszłości kryminalnej.
Jeśli nie podasz danych osobowych
Gdy musimy zgodnie z prawem lub umową z tobą zbierać dane osobowe, a ty nie podasz wymaganych
informacji, nie będziemy mogli wywiązać się z kontraktu (na przykład w celu zaoferowania produktów
lub usług). W takim wypadku możemy być zmuszeni do anulowania transakcji, ale poinformujemy cię o
tym.
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3.

Jak zbieramy twoje dane?
Używamy różnych metod zbierania danych od ciebie i o tobie, między innymi:
•

Bezpośrednie interakcje. Możesz podać swoje dane osobowe, kontaktowe i finansowe
wypełniając formularze lub kontaktując się z nami drogą pocztową, telefoniczną, e-mailem lub
inaczej. Dotyczy to sytuacji, gdy:
•

wnosisz o produkty lub usługi;

•

tworzysz konto na stronie;

•

zapisujesz się do usług lub publikacji;

•

prosisz o wysłanie materiałów marketingowych;

•

bierzesz udział w konkursie lub ankiecie; lub

•

wysyłasz nam swoją opinię.

•

Technologie i interakcje automatyczne. Gdy przeglądasz naszą stronę, możemy automatycznie
pobierać Dane techniczne o twoich urządzeniach, przeglądaniu i zachowaniu. Zbierami te dane
przez pliki cookies, logi serwera i inne podobne technologie. Możemy równieżotrzymywać Dane
techniczne o tobie, gdy odwiedzasz inne strony, które używają naszych plików cookies. Zapoznaj
się z naszą Polityką plików cookies, by dowiedzieć się więcej.

•

Osoby trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy zbierać twoje dane osobowe z różnych
następujących źródeł:
•

4.

Dane techniczne z następujących źródeł:

(a)

firmy analityczne;

(b)

firmy reklamowe: oraz

(c)

wyszukiwarki.

•

Dane kontaktowe, finansowe i transakcji od firm technicznych, płatniczych i dostawczych.

•

Dane tożsamościowe i kontaktowe od brokerów danych i agregatów.

•

Dane tożsamościowe i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł.

Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Będziemy wykorzystywać twoje dane tylko zgodnie z prawem. Zazwyczaj będą to następujące
sytuacje:
•

Wykonanie przez nas kontraktu, który z nami zawierasz lub zamierzasz zawrzeć.

•

Gdy jest to niezbędne z punktu widzenia naszych interesów (lub interesów osób trzecich) oraz
twoje interesy i fundamentalne prawa nie zabraniają tego.

•

Gdy musimy przestrzegać prawa i regulaminów.
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Ogólnie nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania twoich danych
osobowych. Masz prawo odwołania zgody na marketing w dowolnym momencie przez kontakt z nami.
Powody do wykorzystywania twoich danych osobowych
Spisaliśmy opisy wszystkich sytuacji, w których planujemy wykorzystywać twoje dane osobowe i w
których mamy prawo to zrobić. Zidentyfikowaliśmy także nasze możliwe interesy w owych sytuacjach.
Zauważ, że, w zależności od sytuacji, możemy oprzeć się na więcej niż jednej podstawie prawnej, by
wykorzystywać twoje dane. Prosimy o kontakt z nami, jeśli potrzebujesz szczegółów na temat
poszczególnych podstaw prawnych, na których się opieramy podczas przetwarzania twoich danych
osobowych, gdy opisano więcej niż jedną podstawę prawną w poniższej tabeli.
Cel/Działalność
Zarejestrowanie uzytkownika
Przetwarzanie i wykonanie
zamówienia:
(a) Przetwarzanie płatności
(b) Pobieranie należnych nam
pieniędzy
Utrzymywanie naszego związku z
tobą:
(a) Informowanie o zmianach
warunków lub polityki prywatności
(b) Prośba o ocenę lub
wypełnienie ankiety
Umożliwienie uczestnictwa w
konkursie lub wypełnienia ankiety

Administracja i ochrona naszej
działalności i tej strony (m. in.
rozwiązywanie problemów,
analiza danych, testowanie,
eksploatacja systemu, wsparcie,
raportowanie i przechowywanie
danych)
Dostarczanie odpowiednich treści
i reklam oraz pomiar i
zrozumienie efektywności
naszych reklam

Analiza danych i usprawnienie
działania stron, produktów/usług,
marketingu, relacji z klientami i

Rodzaj danych

Prawna podstawa do wykorzystywania
lub uzasadniony interes

(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Finanse
(d) Transakcje
(e) Marketing i
komunikacja
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marketing i
komunikacja

Wykonanie kontraktu zawartego z tobą

(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użytkowanie
(e) Marketing i
komunikacja
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Techniczne

(a) Wykonanie kontraktu zawartego z tobą
(b) Niezbędne z punktu widzenia naszych
interesów (badanie użytkowania
produktów/usług, rozwijanie ich i naszej
działalności)

(a) Wykonanie kontraktu zawartego z tobą
(b) Niezbędne z punktu widzenia naszych
interesów (windykacja długów)

(a) Wykonanie kontraktu zawartego z tobą
(b) Niezbędne z powodów prawnych
(c) Niezbędne z punktu widzenia naszych
interesów (aktualizacja danych oraz badanie
użytkowania produktów/usług)

(a) Niezbędne z punktu widzenia naszych
interesów (utrzymywanie działalności,
administracja i usługi IT, bezpieczeństwo
sieci, ochrona przed oszustwami oraz
reorganizacja działalności lub takie
ćwiczenia)
(b) Niezbędne z powodów prawnych
Niezbędne z punktu widzenia naszych
interesów (badanie użytkowania
produktów/usług, rozwijanie ich i naszej
działalności i informowanie o naszej strategii
marketingowej)

(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użytkowanie
(e) Marketing i
komunikacja
(f) Techniczne
(a) Techniczne
(b) Użytkowanie

Niezbędne z punktu widzenia naszych
interesów (definiowanie typów klientów dla
naszych produktów i usług, aktualizacja
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doświadczenia
Sugerowanie i rekomendowanie
dóbr i usług, które mogą cię
zainteresować

strony, rozwijanie działalności i informowanie
o naszej strategii marketingowej)
Niezbędne z punktu widzenia naszych
interesów (rozwijanie naszych
produktów/usług i naszej dzaiłalności)

(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Techniczne
(d) Użytkowanie
(e) Profil

Marketing
Staramy się informować cię o pewnych sposobach wykorzystywania danych osobowych, zwłaszcza w
marketingu i reklamie.
Oferty promocyjne od nas
Będziesz otrzymywać materiały marketingowe, jeśli, na przykład, poprosisz o informacje, zakupisz
produkty i usługi lub gdy podasz nam swoje dane uczestnicząc w konkursie lub promocji i nie
wybierzesz opcji nieotrzymywania takich materiałów.
Marketing osób trzecich
Wymagamy twojej zgody na przekazywanie twoich danych każdej firmie niezwiązanej z EnerSys w
celach marketingowych.
Niewyrażenie zgody
Możesz poprosić o zaprzestanie wysyłania takich materiałów w dowolnym momencie kontaktując się
z nami.
Gdy otrzymamy taki wniosek, nie będzie to dotyczyło danych, które podajesz podczas zakupu produktu
lub usługi, rejestracji gwarancji, oceny produktu lub usługi i innych transakcji.
Cookies
Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby nie przyjmowała ona ciasteczek albo
informowała cię o nich. Jeśli odrzucisz ciasteczka, pamiętaj, że strona może nie działac poprawnie. By
uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę plików cookies.
Zmiana powodu
Będziemy używać twoich danych tylko do celów, w jakich je pobraliśmy, chyba że zdecydujemy, że
inny powód jest kompatybilny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz otrzymać wyjaśnienie kompatybilności
nowego celu z pierwotnym celem, prosimy o kontakt.
Jeśli musimy wykorzystać twoje dane do niezwiązanych celów, damy o tym znać i wyjaśnimy, na jakiej
podstawie prawnej się opieramy.
Zauważ, że możemy praetwarzać twoje dane osobowe bez twojej wiedzy ani zgody zgodnie w
powyższymi regułami, gdy jest to prawnie dozwolone lub obowiązkowe.
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5.

Ujawnianie twoich danych osobowych
Możemy być zmuszeni do udostępnienia twoich danych osobowych z podmiotami opisanymi w tabeli w
akapicie 4.

6.

•

Wewnętrzne Osoby Trzecie, opisane w Leksykonie.

•

Zewnętrzne Osoby Trzecie, opisane w Leksykonie.

•

Osoby trzecie, którym możemy sprzedać, przekazać lub połączyć części naszej działalności lub
własności. Możemy również kupić i przyłączyć inne firmy. Jeśli w naszej firmie nastąpi zmiana, nowi
właściciele mogą przetwarzać twoje dane osobowe w sposób opisany w tym komunikacie.

•

Wymagamy, aby osoby trzecie szanowały bezpieczeństwo twoich danych osobowych i traktowały je
zgodnie z prawem. Nie pozwalamy usługodawcom na wykorzystywanie twoich danych osobowych
do swoich własnych celów i zezwalamy jedynie na przetwarzanie danych osobowych w określonych
celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Przekazy międzynarodowe
Udostępniamy twoje dane osobowe z podmiotami zależnymi EnerSys.Jeśli znajdujesz się w EOG,
będzie to oznaczało transfer twoich danych poza EOG.
Wiele zewnętrznych osób trzecich znajduje się poza EOG, więc przetwarzanie twoich danych
osobowych będzie zawierało ich transfer poza EOG.
Kiedy przekazujemy twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy ich bezpieczeństwo implementując
przynajmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:
•

Będziemy przekazywać dane tylko do krajów, które wg Komicji Europejskiej mają adekwatny
poziom bezpieczeństwa danych osobowych. By uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł
Komisja Europejska: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach poza UE.

•

Kiedy używamy pewnych usługodawców, możemy użyć specyficznych kontraktów
zaakceptowanych przez Komisję Europejską, które zapewniają bezpieczeństwo danych identyczne
do tego w Europie. Więcej informacji w artykule Komisja Europejska: Wzory umowne transferu
danych osobowych do krajów trzecich.

•

Kiedy używamy usługodawców ze Stanów Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeśli są
oni częścią Privacy Shield, która zobowiązuje ich to ochrony podobnej do przekazu danych
osobowych między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Zobacz też Komisja Europejska: Privacy
Shield (EU-USA).

Prosimy o kontakt z nami, jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat specyficznych mechanizmów,
których używamy do transferu twoich danych osobowych poza EOG.

7.

Bezpieczeństwo danych
Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, by chronić twoje dane przed przypadkową utratą,
przekształceniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Dodatkowo, ograniczamy dostęp
do twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, podwykonawców i innych osób trzecich,
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które mają taką potrzebę. Te podmioty będą przetwarzać twoje dane tylko według naszych instrukcji i
ponoszą za to pełną odpowiedzialność.
Wprowadziliśmy procedury działania w przypadku podejrzanego złamania reguł i poinformujemy cię i
wszystkie właściwe władze, gdy mamy taki prawny obowiązek.

8.

Przechowywanie danych
Jak długo będziecie wykorzystywać moje dane?
Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do
wypełnienia celów, w jakich je pobraliśmy, wliczając w to wszelkie cele prawne, księgowe i raportowe.
By zdeterminować odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich
ilość, naturę i wrażliwość, potencjalne ryzyko wynikające z ich nieuprawnionym użyciem lub
ujawnieniem, dla których celów przetwarzamy twoje dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele
w inny sposób, a także odpowiednie kwestie prawne.
W niektórych przypadkach możemy zanonimizować twoje dane osobowe (tak żeby nie można ich było
połączyć z tobą) do celów naukowych i statystycznych. W takim wypadku możemy używać tych danych
przez czas nieokreślony bez informowania ciebie.

9.

Twoje prawa europejskie
Jeśli znajdujesz się w EOG, w określonych sytuacjach masz prawa dzięki ustawom o ochronie danych
osobowych. Kliknij na poniższe linki, by dowiedzieć się o nich więcej:
•

Wniosek o wgląd do twoich danych osobowych.

•

Wniosek o poprawienie twoich danych osobowych.

•

Wniosek o usunięcie twoich danych osobowych.

•

Sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

•

Wniosek o ograniczenie dostępu to twoich danych osobowych.

•

Wniosek o transfer twoich danych osobowych.

•

Prawo do wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z jednego z powyższych praw,prosimy o kontakt z nami.
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Zazwyczaj bez opłaty
Nie poniesiesz opłaty za dostęp do twoich danych osobowych (ani za korzystanie z innych praw).
Możemy jednak zażadać opłaty, jeśli twój wniosek jest niewątpliwie bezpodstawny, powtarzalny lub
nadmierny. Możemy też odmówić ci dostępu w tych przypadkach.
Czego możemy potrzebować
Możemy poprosić o podanie specyficznych informacji od ciebie, by potwierdzić twoją tożsamość i
upewnić się, że masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych (i inne prawa). To
zabezpieczenie pozwala nam się upewnić, że danych osobowych nie udostępnia się żadnym
nieupoważnionym osobom. Możemy również się z tobą skontaktować z prośbą o dodatkowe informacje
w związku z twoją prośbą o przyspieszoną odpowiedź.
Termin do odpowiedzi
Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami
może to potrwać dłużej, jeśli twój wniosek jest szczególnie skomplikowany lub mamy dużą liczbę
wniosków. W takim wypadku poinformujemy cię o tym.

10.

Leksykon
PODSTAWA PRAWNA
Uzasadniony interes oznacza interes, który mamy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością i
oferowaniu tobie najlepsze usługi i produkty oraz najlepsze i najbezpieczniejsze doświadczenie.
Staramy się brać pod uwagę potencjalny efekt na ciebie (pozytywny i negatywny), a także twoje prawa,
zanim zaczniemy przetwarzać twoje prawa w tych celach. Nie wykorzystujemy twoich danych w
sytuacjach, w których nasz interes jest mniejszy od negatywnego efektu na ciebie (chyba że mamy
twoją zgodę lub mamy taką możliwość lub obowiązek według prawa). Możesz otrzymać więcej
informacji na temat tego, jak decydujemy, czy nasz interes jest ważniejszy od negatywnego efektu na
ciebie przez kontakt z nami.
Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie twoich danych, gdy jest to niezbędne dla wykonania
umowy, którą z tobą zawarliśmy lub dla przygotowania się do zawarcia takiej umowy za twoją zgodą.
Wywiązywanie się z obowiązku prawnego lub umownego oznacza przetwarzanie twoich danych
osobowych w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla wywiązania się z prawnego lub umownego
obowiązku, który nas dotyczy.
OSOBY TRZECIE
Wewnętrzne osoby trzecie
Inne podmioty zależne EnerSys znajdujące się w lub poza EOG. Pełną listę podmiotów zależnych
można znaleźć pod adresem: https://www.enersys.com/Sales_and_Service.aspx.
Zewnętrzne osoby trzecie
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•

Usługodawcy znajdujący się w EOG i w Stanach Zjednoczonych, którzy oferują usługi IT i
administracji systemowej, wliczając w to między innymi systemy mailowe, relacje z klientami.

•

Profesjonalni konsultanci, tacy jak prawnicy, bankierzy, rewidenci i ubezpieczyciele znajdujący się
w EOG i w Stanach Zjednoczonych, którzy oferują usługi konsultacyjne, bankowe, prawne,
ubezpieczeniowe i księgowe.

•

Urzędy podatkowe, regulatorzy i inne urzędy znajdujące się w EOG i w Stanach Zjednoczonych,
które wymagają raportów do celów podatkowych w niektórych sytuacjach.

TWOJE PRAWA EUROPEJSKIE
Jeśli znajdujesz się w EOG, możesz mieć prawo do:
Wniosku o dostęp do twoich danych osobowych (znane jako „wniosek o dostęp do danych”). Masz
prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które mamy oraz sprawdzić, że przetwarzamy je
zgodnie z prawem.
Wniosku o poprawienie twoich danych osobowych, które posiadamy. To pozwala ci na poprawienie
nieprawidłowych lub niekompletnych danych o tobie, chociaż będziemy musieli potwierdzić poprawność
nowych danych, które do nas wyślesz.
Wniosku o usunięcie twoich danych osobowych. To pozwala ci na poproszenie o usunięcie danych
osobowych, jeśli nie mamy dobrego powodu na ich przechowywanie. Masz również prawo wnieść
wniosek o usunięcie dznych osobowych, jeśli udało ci się skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec
przetwarzania (zobacz poniżej), jeśli możliwie wykorzystaliśmy twoje dane niezgodnie z prawem lub
gdy musimy usunąć twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Zauważ jednak, iż nie
będziemy mogli zawsze rozpatrzeć takiego wniosku pozytywnie, jeśli zgodnie z prawem będziemy mieli
obowiązek przechowywania twoich danych, o którym cię poinformujemy podczas składania wniosku.
Sprzeciwu wobec wykorzystywania twoich danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym
interesie (naszym lub osoby trzeciej) i gdy w twojej osobistej sytuacji jest coś, przez co sprzeciwiasz się
przetwarzaniu twoich danych, gdyż czujesz, że uderza to w twoje fundamentalne prawa i wolności.
Masz również prawo do sprzeciwu wobec tego, gdzie przetwarzamy twoje dane w celach bezpośrednio
marketingowych. W niektórych przypadkach możemy zademonstrować, że mamy uzasadniony powód
na przetwarzanie twoich danych, który jest nadrzędny nad twoimi prawami i wolnościami.
Wniosku o ograniczenie wykorzystywania twoich danych osobowych. To pozwala ci poprosić nas o
zawieszenie przetwarzania twoich danych osobowych w następujących scenariuszach: (a) jeśli chcesz,
żebyśmy cię zapewnili o prawidłowości danych; (b) gdy wykorzystujemy twoje dane w sposób
niezgodny z prawem, ale nie chcesz, byśmy je usunęli; (c) gdy chcesz, żebyśmy przechowywali twoje
dane, nawet jeśli nie potrzebujemy ich już, ponieważ potrzebujesz ich do skorzystania lub obrony
swoich prawnych interesów; lub (d) sprzeciwiasz się naszemu przetwarzaniu twoich danych, ale
musimy zdeterminować, czy mamy nadrzędną potrzebę ich użycia.
Wniosku o przekazanie twoich danych osobowych do ciebie lub osoby trzeciej. Udostępnimy ci, lub
wybranej przez ciebie osobie trzeciej, twoje dane osobowe w formacie powszechnie używanym i
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czytelnym dla urządzeń. Zauważ, że to prawo dotyczy jedynie automatycznych informacji, do których
przetwarzania przez nas wyrażasz wstępnie zgodę, lub których użyliśmy, by zawrzeć z tobą kontrakt.
Odwołania zgody w dowolnym momencie, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie danych.
To jednak nie narusza legalności przetwarzania zanim odwołasz swoją zgodę. Jeśli odwołasz zgodę,
być może nie będziemy mogli oferować ci niektórych produktów i usług. Poinformujemy cię, jeśli jest
taka możliwość.

11.

Warunki użytkowania
DOSTĘP I UŻYTKOWANIE
Ta strona jest przeznaczona do użycia przez klientów, pracowników, dostawców i partnerów
biznesowych (Użytkownicy) EnerSys w celu zapewnienia im wsparcia w robieniu interesów z EnerSys.
Inne czynności sa zabronione. Zakłada się, że wszyscy użytkownicy strony przeczytali, zrozumieli i
zgodzili się na te Warunki. Użytkownikom zabrania się publikować informacji na tej stronie bez
uprzedniej, pisemnej zgody EnerSys. W zakresie, w jakim ta strona zapewnia dostęp do systemu emailowego EnerSys, Użytkownicy nie mogą używać tych systemów do rozprzestrzeniania treści
wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych ani ujawniać poufnych informacji o EnerSys osobom trzecim.
PRAWIDŁOWOŚĆ INFORMACJI; KLAUZULA GWARANCJI
EnerSys nie może zagwarantować, że wszystkie informacje dostępne na tej stronie są prawidłowe.
Użytkownicy powinni zweryfikować wszystkie informacje przed użyciem. WSZYSTKIE INFORMACJE
SĄ UDOSTĘPNIANE TAK, JAK SĄ, BEZ GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU. WSZELKIE
GWARANCJE, JAWNE LUB DOMNIEMANE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI
DO SPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEGO CELU, SĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE. Nic na tej stronie nie
stanowi oferty EnerSys, ani zaakceptowania oferty Użytkowników.
PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
EnerSys jest właścicielem wszystkich treści i praw autorskich do wszystkich informacji opublikowanych
na tej stronie, a także tych, które można pobrać z tej strony, wliczając w to specyfikacje produktów,
arkusze informacyjne oraz instrukcje obsługi. EnerSys jest także właścicielem lub licencjobiorcą
znaków towarowych, znaków usługowych i nawz handlowych wyświetlanych na tej stronie (o ile nie
stwierdzono inaczej) i zarejestrował wiele z nich w Stanach Zjednoczonych i innych krajach świata.
EnerSys jest właścicielem praw do pewnych patentów, projektów i własności przemysłowej (i złożył
wnosek o inne) w niektórych jurysdykcjach. Żadna zawartość nie może być interpretowana jako licencja
na żadną własność intelektualną EnerSys.
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Polityka plików cookies
Jak wykorzystujemy cookies i podobne technologie
EnerSys używa ciasteczek, czyli plików cookies i innych podobnych technologii, sygnalizatory, zagnieżdżone
skrypty i e-tagi (znane zbioro jako „ciasteczka”, o ile nie stwierdzono inaczej), by zapewnić użytkownikowi
dobre doświadczenie w użytkowaniu strony.
Ciasteczko to mały plik z danymi zapisywany na twoim komputerze, gdy odwiedzasz stronę. Jest to narzędzie,
które przechowuje informacje o wizytach na stronie, rozpoznaje cię i twoje preferencje za każdym razem, gdy
odwiedzasz stronę, a także usprawnia działanie strony oraz doświadczenie jej użytkowania.
Ciasteczko może zawierać takie dane, jak identyfikator użytkownika, którego używa się do śledzenia stron,
które odwiedzasz, ale jedyne dane osobowe, które może ono przechowywać, to informacje podane przez
ciebie. Ciasteczko nie może czytać danych z twojego dysku twardego ani czytać ciasteczek innych stron.
Niektóre części naszej strony używają ciasteczek do śledzenia zachowania użytkownika. EnerSys robi to, by
badać użyteczność niektórych funkcji i sprawdzić, jak efektywny jest nasz system nawigacji w pomaganiu
użytkownikom dotrzeć do potrzebnych informacji. EnerSys nie łączy tych danych z danymi osobowymi
poszczególnych użytkowników ani nie udostępnia lub sprzedaje ich osobom trzecim.
Używając tej strony akceptujesz używanie plików cookies. Jeśli twoje przeglądarka wysyła prośbę „Do Not
Track”, nie będziemy używać ciasteczek ani technologii śledzenia. Zobacz poniższą sekcję cztery, by
dowiedzieć się, jak włączyć tę opcję.
Kilka rzeczy, które warto wiedzieć o naszym korzystaniu z ciasteczek:
•

możesz znaleźć ciasteczka osób trzecich, których używamy na naszej stronie w celach związanych z
ulepszaniem działania strony i usług.

•

możesz także znaleźć ciasteczka osób trzecich na niektórych stronach witryn, których nie kontrolujemy i
których nie upoważniliśmy. Na przykład, jeśli odwiedzasz stronę przez link na naszej stronie, owa
strona może zamieszczać swoje własne ciasteczka.

Cookies używane na naszej stronie
EnerSys używa ciasteczek z wielu powodów, między innymi by oferować pożądane przez ciebie usługi.
ulepszać wydajność i analizować użytkowanie naszej strony oraz by ulepszać twoje doświadczenie online, na
przykład przez zapisywanie twojego statusu logowania i wczytywanie twoich preferencji z twojej ostatniej
wizyty.
Nasze użycie ciasteczek dzieli się na cztery kategorie:
Absolutnie niezbędne ciasteczka: te są wymagane do prawidłowego działania strony i je
funkcji. Bez nich, pożądane przez ciebie usługi nie byłyby możliwe.
Ciasteczka wydajnościowe: czyli ciasteczka „analityczne”. Pozwalają one nam na
rozpoznanie i zliczenie ilości gości oraz sprawdzenie, jak strona jest przez nich używana. Na
przykład pozwalają one nam na zrozumienie, które strony sa odwiedzane najczęściej i czy
występują na nich błędy. Wszystkie dane zebrane przez te ciasteczka są agregowane, czyli
anonimowe.
Ciasteczka funkcjonalne: te ciasteczka są niezbędne dla prawidłowego działania naszej
witryny i pozwalają na zapamiętanie twoich poprzednich wyborów oraz na oferowanie lepszych,
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bardziej osobistych funkcji. Informacje z tych ciasteczek są anonimizowane, więc nie można ich
użyć do śledzenia twojej aktywności na innych stronach.
Ciasteczka marketingowe i reklamowe: te ciasteczka są używane do wysyłania ci materiałów
marketingowych dopasowanych do twoich zainteresowań. Używa się ich także do ograniczania
tego, ile razy widzisz poszczególne reklamy oraz pomiaru efektywności kampanii reklamowych.
Są one zazwyczaj zamieszczane na stronie przez firmy reklamowe za pozwoleniem właściciela
witryny. One pamiętają, że odwiedziłeś jakąś stronę i dzielą się tymi informacjami z innymi
firmami, np. reklamowymi.
Możemy w przyszłości zmienić naszą politykę plików cookies, ale nasze użycie ciasteczek zazwyczaj będzie
się dzielić na powyższe kategorie. Prosimy o częste odwiedzanie tej strony, by dowiedzieć się o możliwych
zmianach.
Google Analytics
Ta strona używa Google Analytics (lub podobnej usługi), by zbierać dane o użytkowaniu tej strony. Dane
użytkowe tej strony wygenerowane przez ciasteczko będą przekazane Google na serwery w Stanach
Zjednoczonych. Jeśli na stronie jest włączona anonimizacja IP, twój adres IP będzie częściowo
wykorzystywany na terenie Unii Europejskiej albo jedynie w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeśli
używają go osoby trzecie. Jedynie w niezwykłych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwery
w Stanach Zjednoczonych, po czym zostanie on skrócony i wykorzystywany w części. Anonimizacja IP jest
włączona na tej stronie.
Google będzie wykorzystywać te dane w imieniu operatora tej witryny, by analizować twoje użytkowanie
strony, tworzyć raporty na temat aktywności strony, dla jej operatorów oraz udostępniać im inne usługi
związane z aktywnością strony i użytkowania internetu. Adres IP, który twoja przeglądarka podaje Google
Analytics, nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Możesz odrzucić pliki cookies w
ustawieniach swojej przeglądarki; zauważ jednak, że w takim wypadku być może nie będzie można używać
strony w pełni. Szanujemy twoją prywatność i nie pobieramy identyfikujących danych przez Google ani inne
systemy remarketingowe. Możesz też nie wyrażać zgody na śledzenie przez Google Analytics używając
wtyczki
‘Google
Analytics
Opt-out
Browser
Add-on’
w
swojej
przeglądarce:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Ewentualnie możesz też nie wyrazić zgody na śledzenie przez Google Analytics klikając w poniższy link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Niewyrażenie zgody na cookies
Masz prawo zdecydować, czy chcesz zaakceptować, czy odrzucić ciasteczka. Jeśli nie chcesz ich
otrzymywać, możesz zmodyfikować swoją przeglądarkę, by informowała cię, gdy przysyłane są ciasteczka,
albo odrzucać je automatycznie. Możesz też usunąć ciasteczka, które już zapisano. Jeśli chcesz ograniczyć
lub zablokować ciasteczka, które zapisano na twoim urządzeniu, możesz to zrobić w ustawieniach
przeglądarki; zapoznaj się z pomocą przeglądarki, by dowiedzieć się więcej. Pamiętaj, że jeśli odrzucisz
ciasteczka, niektóre funkcje naszej strony mogą przestać działać.
By dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać ciasteczkami
http://www.allaboutcookies.org/ lub http://www.networkadvertising.org/choices/.
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