Ochrona danych
Oświadczenie o ochronie danych
Ochrona danych w Gigaset Communications GmbH
Spółka Gigaset Communications GmbH, z siedzibą przy ul. Frankenstraße 2, 46395 Bocholt,
Niemcy (zwana dalej „Gigaset“), podchodzi bardzo poważnie do ochrony danych osobowych.
Z tego powodu we wszystkich naszych działaniach dbamy o przestrzeganie stosownych
przepisów prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa
danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych objaśniamy, które dane zbieramy, jak
są one wykorzystywane i komu są one przekazywane (jeżeli dzieje się tak faktycznie).
Dane osobowe
Niektóre dane osobowe są zapisywane na naszych serwerach, abyśmy mogli Państwu
oferować bezpłatne oprogramowanie serwisowe Gigaset QuickSync. Jeżeli niektóre
informacje nie zostaną udostępnione, świadczenie usługi aktualizacji będzie niemożliwe.
Podczas korzystania z Gigaset QuickSync zapisujemy w protokołach serwerów określone
dane dostępowe, np. nazwę przesłanego pliku, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych
danych, usługodawcę internetowego, typ Państwa przeglądarki, ustawienia przeglądarki,
używany system operacyjny, stan dostępu (przesłano plik, nie znaleziono pliku itd.), jak
również adres IP. Dane te są przetwarzane jedynie w celu umożliwienia bezawaryjnego
połączenia informatycznego. Na podstawie tych danych nie możemy wyciągnąć
jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby. Za pomocą Gigaset QuickSync nie
pozyskujemy żadnych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu
lub adres e‐mail, chyba że są one potrzebne w związku ze stosunkiem umownym i zostały
one nam udostępnione przez Państwa dobrowolnie (np. podczas rejestracji, konfiguracji
konta użytkownika czy uczestnictwa w ankiecie) lub jeżeli ich pozyskiwanie jest dopuszczalne
w ramach obowiązujących postanowień w celu zapewnienia ochrony Państwa danych.
Poza usługodawcami zapewniającymi połączenie od strony technicznej (np. usługodawca
internetowy, operator sieci) żadne trzecie osoby poza spółką Gigaset nie mają dostępu do
Państwa danych osobowych. Państwa dane są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy,
gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy lub wystawienia rachunku i jeżeli wyrazili Państwo
zgodę na przekazanie tych danych.
Państwa dane będą przechowywane przez Gigaset tylko przez czas niezbędny dla
świadczenia zamówionych przez Państwa usług.
Cel
Podczas korzystania z Gigaset QuickSync korzystamy zazwyczaj z Państwa danych
osobowych, aby nawiązać połączenie między Państwa urządzeniem a naszymi serwerami.
Umożliwia to przesył danych w celu aktualizacji oprogramowania.
Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo do zapisywania Państwa adresu IP w zestawieniach
oraz do korzystania z niego w celach reklamowych, np. przesyłania ciekawych ofert i
informacji o produktach za pomocą wiadomości w QuickSync. W każdej chwili można

wycofać zgodę na zapisywanie i wykorzystanie Państwa danych w tych celach, wysyłając
wiadomość pod dane kontaktowe podane poniżej.
Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem
Dane osobowe udostępnione przez Państwa online są przechowywane, przetwarzane i
wykorzystywane przez Gigaset tylko w celu komunikacji z Państwem, chyba że
przechowywanie, przetwarzanie lub wykorzystanie tych danych jest niezbędne w jednym z
poniższych celów:
 inne cele związane bezpośrednio z właściwym celem, dla którego zostały pozyskane
dane osobowe
 przygotowanie, negocjowanie i realizacja umowy z Państwem
 w powiązaniu z zobowiązaniami prawnymi lub rozporządzeniami urzędów i organów
prawa
 w celu uzasadnienia lub ochrony roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami
wobec nas
 w celu zapobiegania nadużyć lub innych bezprawnych działań, np. zamierzonych
ataków na systemy informatyczne lub w celu ochrony bezpieczeństwa danych
Ochrona praw
Gigaset chroni prawa klientów w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.
Obejmują one prawo do informacji, poprawiania danych osobowych oraz ich usuwania, (o ile
nie jest to sprzeczne z postanowieniami urzędów lub uzasadnionymi roszczeniami).
Bezpieczeństwo
Gigaset podejmuje techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu ochrony danych
osobowych przed ich niezamierzonym lub bezprawnym usunięciem, zmianą, utratą,
przekazaniem innym osobom lub nieupoważnionym dostępem.
Pytania i uwagi
Gigaset odpowie pozytywnie na wszystkie uzasadnione żądania wglądu lub ewentualnie
korekty, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych. W przypadku pytań lub wątpliwości
odnośnie niniejszego oświadczenia o ochronie danych (np. w odniesieniu do wglądu i
aktualizacji danych osobowych), należy zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. danych
osobowych (data‐protection@gigaset.com). Będziemy ciągle dostosowywać nasze
oświadczenie o ochronie danych do zmian zachodzących w Internecie. Odpowiednie zmiany
będą publikowane na niniejszej stronie z właściwym wyprzedzeniem. Dlatego należy
regularnie odwiedzać tę stronę, aby stale być na bieżąco ze zmianami w oświadczeniu o
ochronie danych.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych do
obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych. Aktualna wersja pochodzi z maja
2018.

