Polityka Prywatności
Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.
www.kierunektoyota.pl

I. Administrator danych:
Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
www.kierunektoyota.pl (dalej „Portal”) 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”)
W celu skontaktowania się z nami należy:
- wysłać e-mail na adres: rknoll@toyotapl.com,
- wysłać list na adres: ul. Uczniowska 26, 58-306 Wałbrzych, lub
- zadzwonić pod numer telefonu: T. (+48) 74 8888 130, M. (+48) 608 554 401

II. 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.

III. 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.

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

V. Przysługujące Ci prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci
następujące prawa:
1) Prawo dostępu do danych;
2) Prawo do sprostowania danych;

3) Prawo do usunięcia danych;
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5) 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.

VI.

Pliki Cookies

Informacje o stosowanych w Portalu plikach cookies (tzw. ciasteczkach), znajdziesz w Polityce
Cookies, która jest dostępna w Portalu.

VII.

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. Jednakże, w drodze wyjątku, zagraniczne transfery danych mogą być
realizowane odnośnie niektórych danych zbieranych przy użyciu plików cookies (ciasteczek).
Jeśli tak będzie, odpowiednie informacje znajdziesz w Polityce Cookies.

VIII.

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 19.11.2018 r.

