Polityka prywatności
Do celów obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych, w tym między innymi rozporządzenia ogólnego o
ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) dalej zwanego „RODO”, Spółkę odpowiedzialną za Państwa dane
osobowe jest Eurocast Sp. z o.o. ul. Wejherowska 9, 84-220 Strzebielino.
Jako administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w
celu ochrony prawa osób prawnych oraz osób fizycznych, których dane dotyczą.
Polityka prywatności opisuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz
jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Gromadzimy ograniczoną ilość danych w
celu monitorowania częstotliwości odwiedzania naszej strony internetowej i interesujących Państwa produktów.
Twoja prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Twoje prawa do poufności danych przy
odwiedzinach naszej strony i do jakich celów są one wykorzystywane:
Dane osobowe.
W momencie wypełniania formularza kontaktowego się na stronie Eurocast Sp. z o.o., np. w celu zapytania o wyroby
foliowe pewne dane, jak: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, zagadnienia, które Państwa interesują czy nazwa
firmy, są zachowywane.
Dane te wykorzystujemy w celu przesłania odpowiedzi dotyczących poruszanych zagadnień w treści formularza przez
Państwo materiałów informacyjnych, katalogów czy broszur pocztą lub e-mailem oraz w innych celach
marketingowych, pod warunkiem, że wyrażą Państwo swoją zgodę w sposób elektroniczny poprzez zaznaczenie na
formularzu kontaktowym.
Zaznaczamy, iż podanie przez Państwa danych osobowych na formularzu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. W każdej chwili mogą Państwo ponadto wycofać zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie Państwa
danych osobowych wysyłając na adres iodo@eurocast.pl e-mail z informacją, że nie jesteście Państwo zainteresowani
dalszym otrzymywaniem materiałów informacyjnych oraz reklamowych.
Dane techniczne
Podczas odwiedzania strony internetowej Eurocast Sp. z o.o. nasz serwer zapisuje dane techniczne (adresy IP), które,
używane anonimowo, udostępnione będą wykorzystywane dla celów administracji technicznej stron internetowych.
Informacje te są niezbędne do ciągłego ulepszania naszej strony pod kątem potrzeb i zainteresowań kontrahentów.
Serwer nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (na telefonie lub komputerze);
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Jeśli nie zezwalają Państwo na zapisywanie plików cookies na komputerze lub telefonie, w preferencjach swojej
przeglądarki należy wybrać opcję „nie akceptuj cookies“ (szczegółowe informacje na temat ustawień zob. instrukcję
swojego producenta przeglądarki). Jeśli wybiorą Państwo tę opcję, która nie akceptuje plików cookies, może to
doprowadzić do ograniczenia pewnych funkcji podczas otwierania naszych stron.
Eurocast Sp. z o.o nie powierza przetwarzania w drodze umowy Państwa danych osobowych ani nie udostępnia ich,
osobom trzecim.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Jeżeli nie mieliśmy z Tobą (lub z firmą, dla której pracujesz lub z którą współpracujesz) istotnego kontaktu przez okres
dwóch lat, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów, chyba że uważamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa
lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub
w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).
Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?
Nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, wciąż przysługują Ci różne prawa z nimi związane. Aby dowiedzieć
się więcej w tej sprawie, skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki oraz

w każdym przypadku, zgodnie z wymogami właściwego prawa. Zwróć uwagę, że możemy przechowywać Twoją
korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.
Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych
interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni
(chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Zasadniczo nie zgodzimy się z
Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki.
Prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych
działań lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać
swoją zgodę.
Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: By uniknąć wątpliwości – masz prawo w dowolnym
momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany,
aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoja prośbę lub dodatkowo:
– poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku;
– odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.
Prawo do wymazania: W niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich
danych) masz prawo żądać „wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni
(chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu) i nie zgodzimy się z Tobą
wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku usuniemy Twoje dane, ale zasadniczo założymy, że wolisz, abyśmy zachowali Twoje imię i nazwisko w
naszym rejestrze osób, które nie życzą sobie kontaktu. W ten sposób zmniejszymy prawdopodobieństwo kontaktowania
się z Tobą w przyszłości, jeżeli Twoje dane zostaną zgromadzone w innych okolicznościach. Możesz swobodnie
zdecydować, że nie chcesz, abyśmy tak zrobili.
Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu
administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym – albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie, albo
przekazując Ci kopie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego.
Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru ochrony danych (adres poniżej).
Urząd Ochrony Danych Osobowych .
• Phone: (+48) 22 531 03 00
• Mobile Phone +48 606 95 000
• Post: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
• Fax: (+48) 22 531 03 01

Privacy policy
For the purpose of applicable data protection legislation (including but not limited to the General Data Protection
Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (the “GDPR”), the company responsible for your personal data is Eurocast Sp. z
o.o., ul. Wejherowska 9, 84-220 Strzebielino.
Article 6(1)(f) of the GDPR is the one that is relevant here – it says that we can process your data where it “is necessary
for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party, except where such interests are overridden
by the interests or fundamental rights or freedoms of you which require protection of personal data.”
Client data:
To ensure that we provide you with the best service possible, we store your personal data and/or the personal data of
individual contacts at your organisation as well as keeping records of our conversations, meetings, registered jobs and
placements. From time to time, we may also ask you to undertake a customer satisfaction survey. We also hold your
financial details, so that we can issue you a sales invoices for our services.
Supplier data:
We use and store the personal data of individuals within your organisation in order to facilitate the receipt of services
from you as one of our Suppliers. We also hold your financial details, so that we can pay you for your services. We
deem all such activities to be necessary within the range of our legitimate interests as a recipient of your services.
How long do we keep your personal data for?
If we have not had meaningful contact with you (or, where appropriate, the company you are working for or with) for a
period of two years, we will Delete your personal data from our systems unless we believe in good faith that the law or

other regulation requires us to preserve it (for example, because of our obligations to tax authorities or in connection
with any anticipated litigation).
How can you access, amend or take back the personal data that you have given to us?
Even if we already hold your personal data, you still have various rights in relation to it. To get in touch about these,
please contact us. We will seek to deal with your request without undue delay, and in any event in accordance with the
requirements of any applicable laws. Please note that we may keep a record of your communications to help us resolve
any issues which you raise.
Right to object: If we are using your data because we deem it necessary for our legitimate interests to do so, and you do
not agree, you have the right to object. We will respond to your request within 30 days (although we may be allowed to
extend this period in certain cases). Generally, we will only disagree with you if certain limited conditions apply.
Right to withdraw consent: Where we have obtained your consent to process your personal data for certain activities or
consent to market to you, you may withdraw your consent at any time.
Data Subject Access Requests: Just so it’s clear, you have the right to ask us to confirm what information we hold
about you at any time, and you may ask us to modify, update or Delete such information. At this point we may comply
with your request or, additionally do one of the following:
– we may ask you to verify your identity, or ask for more information about your request; and
– where we are legally permitted to do so, we may decline your request, but we will explain why if we do so.
Right to erasure: In certain situations (for example, where we have processed your data unlawfully), you have the right
to request us to “erase” your personal data. We will respond to your request within 30 days (although we may be
allowed to extend this period in certain cases) and will only disagree with you if certain limited conditions apply. If we
do agree to your request, we will Delete your data but will generally assume that you would prefer us to keep a note of
your name on our register of individuals who would prefer not to be contacted. That way, we will minimise the chances
of you being contacted in the future where your data are collected in unconnected circumstances. If you would prefer us
not to do this, you are free to say so.
Right of data portability: If you wish, you have the right to transfer your data from us to another data controller. We
will help with this – either by directly transferring your data for you, or by providing you with a copy in a commonly
used machine-readable format.
Right to lodge a complaint with a supervisory authority: You also have the right to lodge a complaint with your
local supervisory authority:
Details of your local supervisory authority: You can contact them in the following ways:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
• Phone: (+48) 22 531 03 00
• Mobile Phone (+48) 606 95 000
• Post: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
How you can get in touch with us:
to access, amend or take back the personal data that you have given to us;
if you suspect any misuse or loss of or unauthorised access to your personal information;
to withdraw your consent to the processing of your personal data (where consent is the legal basis on which we process
your personal data);
with any comments or suggestions concerning this Privacy Policy
You can write to us at the following address: ul. Wejherowska 9, 84-220 Strzebielino, Polska Alternatively, you can
send an email to: ido@eurocast.pl

