Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.kierunektoyota.pl (dalej
„Portal”).
Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Portalu jest Toyota
Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 26,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007065 (dalej „TMMP”).
Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: iod@toyotapl.com lub wysyłając
list na wskazany powyżej adres naszej siedziby.

I. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Portalu
1.

Cele przetwarzania danych:
Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na nasze prawnie uzasadnione
interesy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w ten sposób, że podczas Twojej
wizyty w Portalu w logach serwera jest zapisywany Twój adres IP. Dane te są zbierane
w celu administrowania Portalem oraz ze względów bezpieczeństwa.

2.

Niezbędność danych do korzystania z Portalu:
Informacje dotyczące Twojego logowania zapisywane są automatycznie po wejściu do
Portalu i jest to niezbędne, aby móc z niego korzystać.

3.

Okres przechowywania danych:
Twoje dane będziemy przechowywać do 6 miesięcy.

4.

Przysługujące Ci prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci
następujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych;
b) Prawo do sprostowania danych;
c) Prawo do usunięcia danych;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
przetwarzanie przez nas Twoich danych.
Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W takim przypadku
nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie
uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi

interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować
Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.

Przekazywanie danych osobowych
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe firmom, które zapewniają nam usługi
hostingowe, usługi administrowania Portalem oraz usługi IT.
Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji
międzynarodowych.

6.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani nie dokonujemy profilowania w
oparciu o Twoje dane.

II. Przekierowania do profili w mediach społecznościowych
Na Portalu zamieściliśmy odesłania do naszych profili prowadzonych na portalu Facebook.
Klikając na przycisk „f” umieszczony po prawej stronie Portalu, zostaniesz przekierowany
na jeden z profili TMMP. W zależności od dokonanego wyboru, będzie to profil prowadzony
dla zakładu w Wałbrzychu lub Jelczu Laskowicach.
1.

Cele przetwarzania danych
Jeśli zdecydujesz się na odwiedziny na naszym profilu, my – czyli TMMP – będziemy
przetwarzać informacje o Twojej aktywności:
a) w celach statystycznych, aby jeszcze lepiej dopasować profile do potrzeb i
oczekiwań użytkowników,
b) w celu interakcji z Tobą, w szczególności odpowiadania na zamieszczane przez
Ciebie komentarze lub wysyłania wiadomości,
c) w celach marketingowych, w szczególności w celu wyświetlania Ci reklam naszych
produktów i usług oraz organizowanych przez nas wydarzeń.
W tych celach będą przetwarzane w szczególności następujące dane osobowe: imię,
nazwisko, adres e-mail, wizerunek, treść pozostawionych komentarzy, treść
wiadomości, które do nas kierujesz, szczegóły dotyczące Twojej aktywności. Podstawą
przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes TMMP, a więc art. 6 ust.
1 lit f) RODO.

2.

Współadministrowanie
Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych do celów statystycznych
dochodzi do współadministrowania nimi, które to współadministrowanie realizujmy jako
TMMP wraz z Facebook Ireland Limited (z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Aby dowiedzieć się więcej o treści

uzgodnień

dotyczących

współadministrowania,

kliknij

w

link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
W zakres odpowiedzialności Facebooka wchodzi między innymi konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, poinformowania Cię o
przysługujących Ci prawach, jak również odpowiadania na Twoje żądania. Kontakt z
Facebookiem
jest
możliwy
za
pośrednictwem
formularza:
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2
Fhelp%2Fcontact%2F308592359910928 (aby go wysłać, musisz się zalogować).
3.

Przekazywanie danych osobowych
W związku z korzystaniem z portalu Facebook może dojść do przekazania Twoich
danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podstawą
przekazania danych będą standardowe klauzule umowne.
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności Facebooka: https://plpl.facebook.com/privacy/explanation

III. Pliki Cookies
Informacje o stosowanych w Portalu plikach cookies (tzw. ciasteczkach), znajdziesz w
Polityce Cookies, która jest dostępna w Portalu. Z tej polityki będziesz mógł dowiedzieć się
w szczególności, w jakich celach używamy plików cookies, na jakiej podstawie
przetwarzamy Twoje dane oraz jak długo je przechowujemy.

IV. Aktualizacje Polityki Prywatności
Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, jeśli będzie to uzasadnione
ze względów biznesowych, technicznych lub prawnych. Ostatnia aktualizacja miała miejsce
w dniu 13.11.2020 r.

