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INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI  
Mitsubishi Electric Europe B.V. 

 

 

Korzystanie z Twoich danych osobowych 

 
W trakcie Twoich interakcji z Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce ul. Krakowska 48, 
32-083 Balice będziemy zbierać dane na Twój temat, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz 
miejsce zatrudnienia i stanowisko, jednocześnie stając się ich Administratorem. 
 
Pełny opis rodzajów danych, które zbieramy, celów przetwarzania danych oraz Twoich praw w tym 
zakresie można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej on-line pod adresem 
http://pl.mitsubishielectric.com/pl/utilities/privacy-policy/index.page Zapoznaj się z tą polityką i 
przeglądaj ją co jakiś czas pod kątem aktualizacji, ponieważ stanowi ona uzupełnienie niniejszej 
informacji. 
 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt przez 
formularz na naszej stronie internetowej TUTAJ 
 
 
W niniejszym dokumencie chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na: 
 
Cel wykorzystywania: Przetwarzamy Twoje dane (i) w celu obsługi zamówień, które u nas składasz, 
oraz w celu dostarczania zamawianych produktów i usług; (ii) w celu udoskonalania naszych 
produktów i usług; (iii) w celu monitorowania świadczenia usług i reagowania na zapytania, by 
zapewniać jakość usług, zgodność z procedurami i zwalczanie oszustw; (iv) w celu informowania Cię 
o zmianach; (v) w celu reorganizacji i wprowadzania zmian do naszego przedsiębiorstwa; (vi) w 
związku z obowiązkami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (vii) w celach marketingowych. 

 
Komu udostępniane są Twoje dane: Możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim, takim jak 
dostawcy usług, pośrednicy, doradcy i podmioty powiązane MEU działające w naszym imieniu. 
Możemy także przekazywać Twoje dane organom regulacyjnym, instytucjom ds. zwalczania nadużyć 
oraz organom ścigania, jeśli będzie to wymagane obowiązkiem prawnym lub w celu zwalczania 
nadużyć. 
 
Okres przechowywania Twoich danych: Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trwania 
współpracy, a także po jej zakończeniu w celach, przez okres niezbędny do (i) dochodzenia roszczeń 
w związku z wykonywaniem umowy/zlecenia (ii) wykonania obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (iii) zapobiegania nadużyciom i 
oszustwom. 
 
Eksport danych: Możemy przetwarzać dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), 
gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą zapewniać mniejszą ochronę niż w Zjednoczonym 
Królestwie i EOG. Mechanizmy, które stosujemy w celu zabezpieczenia danych osobowych 
odnoszących się do Twojego konta w takich krajach, są opisane w naszej polityce prywatności.  
 
Masz prawo do: (i) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, (ii) sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (iii) do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, (iv) do przenoszenia danych; (v) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo. 
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