
Oświadczenie o ochronie prywatności 
Astrata Europe B.V. („Astrata”) szanuje prywatność osób, które odwiedzają nasz serwis internetowy 

(www.astrata.eu). Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje rodzaj gromadzonych przez nas 

danych osobowych oraz sposób ich przetwarzania. 

Astrata może gromadzić dane osobowe w swoim serwisie internetowym dwoma (2) sposobami: 

• Przy użyciu plików cookies Astrata gromadzi dane osobowe, które są wykorzystywane do 

optymalizacji, ulepszania i analizowania naszego serwisu i jego użytkowania. Ponadto takie dane 

mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników podczas korzystania z serwisu. 

Szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie, która jest 

dostępna w naszym serwisie (https://www.astrata.eu/cookie-policy). 

• Jeśli wypełnisz formularze „Zapisz się do naszego newslettera”, „Umów się na demo”, „Prośba o 

kontakt” lub „Pobierz broszurę” na naszym serwisie internetowym, uzyskamy następujące dane 

osobowe: 

 

- imię i nazwisko, 

- firma, 

- adres e-mail, 

- numer telefonu, 

- adres IP. 

Wymienione powyżej dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w następujących celach: 

a) aby wysłać zamówiony biuletyn lub broszurę; 

b) aby skontaktować się w sprawie demo; 

c) aby skontaktować się z użytkownikiem i odpowiedzieć na pytania; 

d) aby analizować zachowania użytkowników naszego serwisu, w celu jego ulepszania i dostosowania 

naszej oferty do ich preferencji. 

Dane osobowe nie są przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są 

gromadzone. 

Astrata nie udostępnia danych użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane 

przez prawo. Z każdą firmą przetwarzającą Twoje dane na podstawie naszych instrukcji, zawieramy Umowę w 

sprawie przetwarzania danych, w celu zapewnienia podobnego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych 

osobowych naszych użytkowników. Astrata pozostaje odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych 

osobowych. 

Bezpieczeństwo 

Astrata uważa, że ochrona Twoich danych osobowych jest bardzo ważna i podjęła odpowiednie kroki w celu 

zabezpieczenia tych danych oraz zapobieżenia ich niewłaściwemu wykorzystywaniu, utracie, nieuprawnionemu 

dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu lub nieautoryzowanej zmianie. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe 

nie są wystarczająco zabezpieczone lub zauważasz oznaki ich niewłaściwego wykorzystywania, skontaktuj się z 

Astratą pod adresem privacy@astrata.eu. 

Prawo do wglądu w dane osobowe, ich poprawiania lub usunięcia 

Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia lub usunięcia. Wszelkie wnioski o taki wgląd, 

korektę lub usunięcie danych należy przesyłać na adres privacy@astrata.eu. Aby potwierdzić tożsamość osoby 

wysyłającej taki wniosek do Astraty, prosimy o przesłanie, wraz z wnioskiem, kopii dowodu tożsamości 

(paszportu / prawa jazdy). Należy pamiętać o wykreśleniu – w celu ochrony prywatności – osobistego numeru 



identyfikacyjnego (w Holandii BSN, w Polsce PESEL) na takiej kopii, jeśli jest tam podany. Astrata odpowie na 

Twój wniosek jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu czterech (4) tygodni, a następnie trwale usunie kopię 

Twojego dowodu tożsamości. 

 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało zaktualizowane w maju 2018 r. Astrata zastrzega sobie prawo do zmiany 

niniejszego Oświadczenia o Prywatności, a każda zmieniona wersja zostanie udostępniona w naszym serwisie internetowym. 


