Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van kracht
bij ATW Team Sp. z o.o. (hierna: “ATW Team”)
Na de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn
95/41/EG (hierna „de AVG” genoemd), willen wij u, om ervoor te
zorgen dat uw persoonsgegevens regelmatig worden beschermd
en om u de vereiste informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens te verstrekken, graag op de hoogte brengen van
het volgende:
Basisbegrippen:
1. Persoonsgegevens – gegevens waarmee een bepaalde persoon
kan worden geïdentificeerd.
2. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens – entiteit die beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking
van de aan haar meegedeelde persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is het bedrijf ATW
Team Sp. z o.o. met statutaire zetel te Żory (44-240), ul. Moniuszki
26, e-mail: rodo@atw-team.com
3. Verwerking van persoonsgegevens – elke bewerking die wordt
uitgevoerd op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan,
verstrekken of wissen.
4. Functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens –
persoon die verantwoordelijk is voor de beveiliging van persoonsgegevens die door ATW Team worden verwerkt.
5. Doorgifte van persoonsgegevens - doorgifte van persoonsgegevens
aan de entiteit die ze namens de verwerkingsverantwoordelijke beheert.
I. Verwerking van persoonsgegevens
ATW Team wordt verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens vanaf het moment dat ze aan haar worden doorgegeven.
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Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover deze aan
ons ter beschikking zijn gesteld en alleen met het doel het doel te
bereiken waarvoor ze onder meer ter beschikking zijn gesteld: het
aangaan en eventueel onderhouden van zakelijke relaties, waaronder mede begrepen het waarborgen van de juiste uitvoering
van contracten en diensten, om vragen te beantwoorden die worden gesteld via het contactformulier op de website van het bedrijf
en indien nodig om doeleinden na te streven die voortvloeien uit
de legitieme belangen van de gegevensbeheerder.
De doeleinden van de verwerking worden gepubliceerd in de desbetreffende informatieverplichtingen.
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op grond van:
• uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG);
• een contract, een geleverde dienst of de uitvoering van precontractuele maatregelen voorafgaand aan de uitvoering of sluiting van het contract (artikel 6, lid 1, sub b) AVG);
• gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6, lid 1, sub f) AVG), in het bijzonder om de veiligheid
van de dienstverlening en computernetwerken te waarborgen,
ook met het oog op het doen gelden, vaststellen of verdedigen
van de rechten van de samenleving.
De overdracht van persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis.
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat
dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is
uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking. Het
intrekken van de toestemming verhindert echter het uitbrengen
van relevante aanbiedingen of het aangaan van een eventuele
samenwerking.
Mogelijke ontvangers van uw persoonsgegevens zijn:
• de geautoriseerde agenten van de gegevensbeheerder en de
operators die de gegevens namens hem verwerken;
• operators die samenwerken met ATW Team of daaraan gelieerd zijn;
• derden, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om een
bevel van de overheid uit te voeren,
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• dienstverleners die diensten verrichten voor de Verwerkingsverantwoordelijke.
De overdracht van gegevens vindt altijd plaats op basis van een
passend contract en de exploitant aan wie de gegevens worden
verzonden, beschermt deze regelmatig. De agenten van ATW
Team zijn naar behoren gemachtigd om persoonlijke gegevens te
verwerken en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid in deze kwestie te respecteren.
De verwerking van persoonsgegevens gaat gepaard met passende mechanismen om ervoor te zorgen dat deze goed zijn beveiligd
en dat geen onbevoegde er toegang toe heeft. De implementatie
en controle van de gegevensbeschermingssystemen die door het
ATW Team worden gebruikt, vallen onder de verantwoordelijkheid
van de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens
die binnen het bedrijf is aangesteld; deze blijft in contact met de
bevoegde toezichthoudende autoriteit.
II. Rechten van de gebruikers
De verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de beslissingen van de betrokkene met betrekking tot de omvang en het
doel van de gegevensverwerking. Het is te allen tijde mogelijk om
contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke om informatie te verkrijgen over de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
In het geval van gegevensverwerking op basis van de gegeven
toestemming kan deze te allen tijde worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming impliceert echter de onmogelijkheid
voor ATW Team om diensten te verlenen en contacten te leggen.
Een verzoek gericht aan ATW Team om persoonsgegevens te verwijderen heeft dezelfde gevolgen. Onmiddellijke verwijdering van
gegevens is niet altijd mogelijk (vooral wanneer afzonderlijke bepalingen vereisen dat de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens voor een bepaalde periode bewaart).
Het is te allen tijde mogelijk om persoonsgegevens bij te werken
en te wijzigen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer de ge-
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gevens worden verwerkt met het oog op direct marketing van de
door de verwerkingsverantwoordelijke geleverde diensten), wordt
het recht verleend om bezwaar te maken tegen de verwerking van
persoonsgegevens.
Als u een inbreuk in verband met persoonsgegevens vermoedt,
neem dan onmiddellijk contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. Dit stelt ons in staat om maatregelen te nemen
om een effectieve bescherming te garanderen en verdere schendingen te voorkomen. Daarnaast is het, indien nodig, ook mogelijk
om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in
Warschau, ul. Stawki 2.
III. Cookiebeleid
Cookiebestanden („cookies”) zijn digitale gegevens, met name
tekstbestanden, die worden opgeslagen op de terminal van de
gebruiker van de site en die bedoeld zijn voor het gebruik van
de pagina’s van de site. Cookies bevatten over het algemeen de
naam van de Website waar ze vandaan komen, de duur van de
opslag op uw eindapparatuur en een uniek nummer.
1. Waar worden “cookie”-bestanden voor gebruikt? Cookiebestanden worden gebruikt om:
a. de inhoud van de pagina’s van de Website aan te passen aan
de voorkeuren van de gebruiker en om het gebruik van de webpagina’s te optimaliseren; deze bestanden maken het met name
mogelijk om de apparatuur van de gebruiker van de Website te
herkennen en de webpagina correct weer te geven, aangepast
aan zijn/haar individuele behoeften;
b. statistieken maken die helpen begrijpen hoe de Gebruikers van
de Website de webpagina’s gebruiken om hun structuur en inhoud
te verbeteren.
2. Welke soorten „cookies” worden op onze Website gebruikt?
De Website gebruikt twee basistypes cookies: „sessiecookies” en
„permanente” cookies. „Sessie”-cookies zijn tijdelijke bestanden
die worden opgeslagen in de terminal van de gebruiker totdat
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deze de verbinding verbreekt, de website verlaat of de software
(de webbrowser) verbreekt. „Permanente” cookies worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker voor de periode die
is gespecificeerd in de cookie-instellingen of totdat ze door de
Gebruiker worden verwijderd.
De cookiebestanden die worden gebruikt door de partners van de
exploitant van de Website, waaronder in het bijzonder de gebruikers van de Website, zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid.
3. Bevatten “cookie”-bestanden persoonsgegevens?
De „cookie”-bestanden die door de Website worden gebruikt, slaan geen persoonsgegevens op.
4. Beheer van „cookie”-bestanden:
In veel gevallen staat de software die wordt gebruikt om door de
webpagina’s te bladeren (webbrowser) standaard toe om cookies
op te slaan in de terminal van de Gebruiker. De Gebruikers van de
Website kunnen de cookie-instellingen op elk moment wijzigen.
Deze parameters kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies in de parameters van de internetbrowser te blokkeren of om elke keer te informeren over hun
plaatsing in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Website.
Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om
met cookies om te gaan is beschikbaar in de software-instellingen (internetbrowsers).
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/binanswer.p?hl=pl&answe=95647
• Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Dit beleid is alleen voor informatieve doeleinden en vervangt geen
wetgeving. Als dit beleid verandert, zal een bijgewerkte versie beschikbaar zijn op onze website.
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Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met:
Functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens
e-mail: rodo@atw-team.com
ATW Team Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 26
44-240 Żory
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