
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych 
Firma TECHNICOAT s.r.o. dba o ochronę przekazanych jej przez Ciebie 
danych osobowych. Wszystkie przekazane nam dane osobowe przetwarzamy 
w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679. Masz prawo zażądać informacji o 
zarejestrowanych danych osobowych, ich skorygowania lub usunięcia, jeśli 
zostały one przykazane na podstawie Twojej zgody. Jeśli następuje 
automatyczne przetwarzanie, masz prawo do przenoszenia danych, do 
niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
danych. W przypadku jakichkolwiek pytań i wniosków dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w formie 
pisemnej, kierując wniosek pod adres siedziby firmy. 

Zabezpieczanie Twoich danych osobowych 
Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz. 
Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje 
dane w stopniu wystarczającym, uwzględniając powagę ich przetwarzania. Do 
otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie ma dostępu żadna niepowołana 
osoba i bez Twej zgody nie przekazujemy ich innym podmiotom do dalszego 
przetwarzania, chyba że tego wymaga prawo. 

Prawo do informacji 
Masz prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o informacje odnośnie tego, jakie 
dane osobowe, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy. Informacje te 
przekażemy Ci bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

Prawo do przenoszenia danych 
Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które rejestrujemy, w 
strukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu 
maszynowego formacie. Na podstawie Twojego wniosku dane te mogą zostać 
przekazane innemu administratorowi. 

Aktualizacja danych, prawo do ich skorygowania 
Masz prawo do skorygowania swoich danych osobowych, które u nas 
ewidencjonujemy. Jeśli okaże się, że rejestrowane przez nas dane nie są 
aktualne, masz prawo do ich aktualizowania.  

Zastrzeżenia 
Jeśli uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z 
obowiązującym ustawodawstwem Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej, masz 
prawo do wniesienia skargi, a my zweryfikujemy zasadność Twojego wniosku.  



Prawo do ograniczenia przetwarzania 
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli 
uważasz, że nie są dokładne lub że przetwarzamy je niezgodnie z prawem 
oraz jeśli uważasz, że już ich nie potrzebujemy do przetwarzania. 

Prawo do usunięcia 
W dowolnym momencie masz prawo zażądać usunięcia danych z naszej bazy 
danych, a my mamy obowiązek usunięcia danych, które przetwarzamy 
wyłącznie na podstawie Twojej zgody. 
 
Do kogo możesz się zwrócić 
W związku ze swoimi pytaniami odnośnie ochrony danych osobowych możesz 
skontaktować się za nami za pomocą e-mailu: info@technicoat.cz lub kierując 
pismo pod adres naszej siedziby: 
TECHNICOAT s.r.o. 
Planá 87 
370 01 České Budějovice, CZ 
 
Strony internetowe - pliki dziennika 
Jeśli wejdziesz do naszej witryny i przeglądasz ją, przetwarzamy następujące 
pliki dziennika, przechowując je na naszych serwerach. Przechowywane przez 
nas informacje obejmują: 

 Twój adres IP 

 Otwieraną strony naszej witryny 

 Kod odpowiedzi http 

 Identyfikację Twojej przeglądarki 
Informacje te przetwarzamy maksymalnie przez okres jednego roku i tylko 
dla celów naszej ochrony prawnej. 

Pliki cookie 
Kiedy odwiedzisz naszą stronę internetową, zostaniesz poinformowany o tym, 
że używamy technologii do zbierania i przechowywania informacji cookie na 
Twoim urządzeniu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, których nigdzie nie 
wysyłamy. Możesz je usunąć z przeglądarki lub całkowicie zakazać ich 
używania. Pliki cookie nie zbierają żadnych Twoich danych osobowych, ale 
bez nich nie możemy zapewnić pełnej funkcjonalności witryny. 

Analiza i statystyki 
Monitorujemy i analizujemy strony internetowe za pomocą usług 
analitycznych. Żadne dane, które analizujemy za pośrednictwem tej usługi, 
nie są Twoimi danymi osobowymi. Dzięki tej usłudze monitorujemy ruch na 
stronach i dane geograficzne, informacje o przeglądarce oraz system 
operacyjny, z którego uzyskujesz dostęp do naszej witryny. Używamy 
wszystkich tych informacji do celów marketingowych oraz aby udoskonalać 
nasze strony internetowe i ich treść, a także w celach ochrony prawnej. 


