Polityka Prywatności
dla Klientów
Niniejsza informacja określa zasady zarządzania i ochrony danych osobowych klientów ABL&E-JASCO
Polska Sp. z o.o.
Administrator danych: ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Lipińskiego 17/E, 30-349 Kraków, tel. 12 267 71 87, faks: 12 267 71 87
Strona www: www.ablelab.com; e-mail: ablepol@ablelab.com
NIP: 676-21-21-432, REGON: 357069630, KRS 0000164324 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście XI
Wydz. Gosp.
Dotyczy: Klientów ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.
Zakres przetwarzanych danych, cel, podstawa prawna i okres zarządzania danymi
Administrator danych przechowuje dane osobowe w celu nawiązania współpracy, zawarcia umowy,
realizacji umowy.
Dane osobowe klientów są przesyłane do administratora danych za ich dobrowolną zgodą lub przez
ich pracodawców. Dane te są przekazywane administratorowi danych osobiście, telefonicznie, drogą
elektroniczną lub pocztą.
Zakres danych osobowych zarządzanych przez administratora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu
i adres e-mail.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody osoby, której one dotyczą.
W przypadku faktur i umów, przechowywanie odbywa się przez co najmniej 5 lat zgodnie z ustawą o
rachunkowości.
Administrator danych nie wykorzystuje procesora danych do zarządzania danymi osobowymi
Klientów. Nie jest wykonywane profilowanie ani automatyczne przetwarzanie danych.
Właściciel budynku biurowego obsługuje system nadzoru kamer na zewnątrz obiektu. Klienci mogą
zażądać informacji o lokalizacji, przechowywaniu i zarządzaniu danymi od właściciela budynku
biurowego. Nie prowadzimy systemu monitoringu w pomieszczeniach biurowych firmy.
Osoby upoważnione do wglądu do danych osobowych
Pracownicy firmy mają dostęp do danych osobowych w celu wykonania powierzonego im zadania
(zarządzanie zamówieniami, fakturowanie, kontakt).
Bezpieczeństwo zarządzania danymi, środki ochrony danych
Administrator danych przechowuje dane osobowe dostarczane przez Klientów pod adresem: Kraków,
ul. Lipińskiego 17/E. Dane przechowywane są na komputerze, serwerze i w dokumentach biurowych.
Komputery robocze łączą się z serwerem z wykorzystaniem ochrony hasłem. Komputery są
wyposażone w ochronę firewall. Biuro wyposażone jest w system alarmu oraz dysponuje czujnikami
przeciwpożarowymi. Drzwi biurowe są zamykane na klucz, a dostęp do kluczy mają tylko pracownicy
biurowi oraz właściciel obiektu.

Nie przechowujemy danych osobowych naszych klientów w osobnej bazie danych na komputerach.
Pracownicy znają i dopełniają swoje obowiązki w zakresie zarządzania danymi i są świadomi
konsekwencji nieodpowiedniego zarządzania danymi.
Nasza strona internetowa www.ablelab.com i powiązane strony internetowe (jasco.pl, jasco.hu,
jasco.ro, ablelab.eu) korzystają z aplikacji Google Analytics w celu statystycznej oceny
odwiedzających. Ta usługa Google wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji i tworzenia
raportu z danych statystycznych dotyczące odwiedzania strony, bez indywidualnego identyfikowania
odwiedzających dla Google lub dla nas jako operatora strony internetowej. Głównym plikiem cookie
używanym przez Google Analytics jest plik „_ga”. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików
cookie w swojej przeglądarce lub usunąć pliki cookie z własnego komputera. Zwykle można zarządzać
plikami cookie w menu Narzędzia / Opcje przeglądarek / Prywatność / Historia / Ustawienia
niestandardowe, pod nazwą ciasteczka (cookie) lub śledzenie.
Materiały informacyjne będą wysyłane elektronicznie lub pocztą, wyłącznie za uprzednią zgodą
Klienta. Na żądanie Klienta, wysłanie tych materiałów informacyjnych zostanie natychmiast
zakończone, po otrzymaniu takiej prośby pocztą lub e-mailem.
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych: dyrektor firmy
Administrator, przed uzyskaniem danych, informuje osobę, której dane dotyczą o: danych
kontaktowych administratora, wymaganych danych osobowych, celu, podstawie prawnej i czasie
trwania przetwarzania danych osobowych.
Prawa osób, których dane dotyczą:
- mają prawo zażądać informacji na temat sposobu przetwarzania danych i dostępu do danych
osobowych zarządzanych przez administratora,
- mogą zażądać sprostowania swoich danych osobowych,
- mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich usunięcia,
- mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.
Zgłaszanie naruszeń dotyczących danych osobowych (incydenty związane z ochroną danych)
Przed złożeniem skargi należy zgłosić na piśmie swoje żądanie administratorowi danych osobowych.
Administrator najszybciej jak to możliwe odpowie na żądanie – maksymalnie w terminie miesiąca.
Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę o
naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.
Kraków, 1 kwietnia 2019 r.
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