Oświadczenie o ochronie danych osobowych (ogólne)
ADVA Optical Networking SE wraz ze swoimi filiami i podmiotami powiązanymi (zwanymi
łącznie "ADVA" lub "my") jest zaangażowana w ochronę prywatności użytkownika i
zapewnienie mu najlepszej ochrony podczas odwiedzania lub korzystania z naszych stron
internetowych,
naszych
obiektów
lub
naszych
produktów
i
usług
("Rozwiązanie/Rozwiązania"). ADVA jest również zobowiązana do przestrzegania wszystkich
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym między innymi Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych UE ("GDPR").
Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych
ADVA, Rozwiązań lub komunikacji z ADVA, które zawierają odnośnik lub odwołanie do
niniejszego Oświadczenia. Opisuje ono sposób, w jaki obchodzimy się z danymi osobowymi, w
jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowy oraz sposób, w jaki
można aktualizować i poprawiać swoje dane osobowe. Oczywiście, dodatkowe informacje
dotyczące wykorzystania danych osobowych mogą być dostarczone w dodatkowych lub
uzupełniających oświadczeniach lub powiadomieniach dostarczonych przed lub w czasie
zbierania tych danych.
Odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych
Kiedy Twój pracodawca, Twoja firma ("Firma") lub Ty komunikujesz się z ADVA, kupujesz lub
korzystasz z naszych rozwiązań, dostarczasz nam produkty lub usługi, odwiedzasz naszą stronę
internetową, obiekty, targi lub imprezy dla klientów, stroną odpowiedzialną za przetwarzanie
Twoich danych jest:
ADVA Optical Networking SE
Kampus Martinsried
Fraunhoferstrasse 9a
82152 Martinsried/Monachium
Niemcy
Telefon: +49 (0) 89 89 06 65 0
Faks: +49 (0) 89 89 06 65 199
Email: dataprotection(at)advaoptical.com
Z inspektorem ochrony danych w ADVA Optical Networking SE można skontaktować się
listownie na powyższy adres (attn: Data Protection Officer), telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych (ogólnym)
podanym powyżej.
Zbieranie danych osobowych
ADVA zbiera dane o Tobie, w tym dane osobowe, kiedy ADVA oferuje, produkuje, sprzedaje,
dostarcza lub utrzymuje i serwisuje swoje produkty, lub kiedy Twoja Firma dostarcza nam

produkty lub usługi. Ogólnie rzecz biorąc, są to informacje o Twojej Firmie, ponieważ
Rozwiązania ADVA nie są przeznaczone dla konsumentów lub osób indywidualnych. ADVA
zbiera również dane, w tym dane osobowe, kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron
internetowych lub urządzeń oraz kiedy komunikujesz się lub wchodzisz z nami w interakcję.
"Dane osobowe" to wszelkie informacje, które mogą być użyte do zidentyfikowania osoby i
mogą zawierać imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonów, informacje do
logowania (numery kont, hasła), preferencje marketingowe, informacje o kontach w mediach
społecznościowych, informacje o płatnościach lub informacje w kontekście ubiegania się o
stanowisko pracy w ADVA. ADVA zbiera dane osobowe głównie bezpośrednio, ale czasami
również z zaufanych źródeł stron trzecich oraz angażuje strony trzecie do zbierania danych
osobowych, aby nam pomóc.
ADVA gromadzi dane osobowe z kilku powodów, takich jak:
- Marketing, oferowanie, produkcja, sprzedaż, przetwarzanie zamówień, płatności,
dostarczanie lub dostarczanie Rozwiązań.
- Świadczenie usług serwisowych lub określonych usług wsparcia dotyczących danego
Rozwiązania.
- Komunikowanie się z Użytkownikiem lub przekazywanie Użytkownikowi informacji
marketingowych, np. biuletynów e-mailowych lub dostępu do instrukcji obsługi lub innych
informacji technicznych.
- Umożliwienie korzystania z określonych funkcji Rozwiązania.
- Prowadzenie szkoleń dotyczących Rozwiązania oraz administrowanie certyfikatami
szkoleniowymi.
- Personalizowanie i ulepszanie witryny lub portalu ADVA w celu poprawy korzystania z nich
przez użytkowników.
- Dokonywanie zakupów lub otrzymywanie produktów lub usług Twoich lub Twojej Firmy.
- Zarządzanie podaniami o pracę.
- Przetwarzanie informacji o pobytach w obiektach ADVA, na pokazach handlowych,
imprezach dla klientów lub spotkaniach z udziałowcami lub analitykami albo rozmowach
telefonicznych.
ADVA może łączyć informacje, które zbieramy od Ciebie z informacjami uzyskanymi z innych
zaufanych źródeł stron trzecich. Pomaga nam to poprawić ich ogólną dokładność i
kompletność, a także usprawnić interakcje z użytkownikiem.
Jeżeli zdecydujesz się dostarczyć ADVA dane osobowe strony trzeciej, w szczególności dane
kontaktowe klientów końcowych naszych rozwiązań, oświadczasz, że masz na to zgodę strony
trzeciej. Osoby trzecie mogą zrezygnować z subskrypcji przyszłej komunikacji, korzystając z
linku umieszczonego w początkowej wiadomości lub kontaktując się z nami: Ochrona danych.

W niektórych przypadkach ADVA i zaufane strony trzecie, które angażujemy, mogą
automatycznie zbierać dane poprzez pliki cookie, dzienniki sieciowe, sygnały nawigacyjne i
inne podobne aplikacje. Informacje te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i poprawy
użyteczności, wydajności i skuteczności strony internetowej oraz do pomocy w dostosowaniu
treści lub ofert dla użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z poniższą
sekcją "Polityka dotycząca plików cookie".
Wykorzystanie danych osobowych
ADVA wykorzystuje wszystkie dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia naszej
działalności; ulepszania i dostosowywania naszych Rozwiązań, stron internetowych oraz
interakcji z użytkownikiem; wysyłania komunikatów marketingowych i innych związanych z
naszą działalnością i Rozwiązaniami; przetwarzania podań o pracę oraz zatrudniania
pracowników i wykonawców; przetwarzania próśb akcjonariuszy lub analityków, spotkań lub
telefonów; ogólnych spotkań akcjonariuszy oraz innych uzasadnionych celów dozwolonych
przez obowiązujące prawo. Niektóre ze sposobów, z jakich możemy wykorzystywać dane
osobowe, obejmują:
- Marketing, oferowanie, produkowanie, sprzedawanie, dostarczanie lub dostarczanie
Rozwiązania do Użytkownika lub jego Firmy.
- Świadczenie usług serwisowych lub określonych usług wsparcia dla Rozwiązania.
- Komunikowanie się z Użytkownikiem lub dostarczanie mu informacji marketingowych, np.
biuletynów elektronicznych, dostępu do instrukcji obsługi lub innych informacji technicznych.
- Korzystanie z określonych funkcji Rozwiązania.
- Prowadzenie szkoleń dotyczących Rozwiązania oraz przyznawanie certyfikatów
szkoleniowych.
- Personalizowanie i ulepszanie witryny lub portalu ADVA w celu poprawy korzystania z nich
przez użytkowników.
- Zakup lub otrzymywanie produktów lub usług Twoich lub Twojej Firmy.
- Zarządzanie podaniami o pracę.
- Przetwarzanie informacji o pobytach w obiektach ADVA, pokazów handlowych, wydarzeń dla
klientów, spotkań z udziałowcami lub analitykami oraz rozmów telefonicznych.
- Analizowanie, wspieranie i ulepszanie naszych Rozwiązań oraz Twoich doświadczeń online.
ADVA wykorzystuje zebrane dane i wszelkie informacje osobowe do wykonywania zobowiązań
umownych (Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR), do wypełniania zobowiązań prawnych (Art. 6 ust. 1 lit. c
GDPR), albo poprzez równoważenie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR), albo w
oparciu o Twoją zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).
Użytkownik ma prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem
natychmiastowym, wysyłając wiadomość na powyższy adres kontaktowy. Możesz
zrezygnować z subskrypcji dowolnego newslettera lub komunikacji ADVA w dowolnym

momencie, wysyłając wiadomość na powyższy adres kontaktowy lub klikając na link rezygnacji
z subskrypcji w newsletterze. Możesz edytować swoje preferencje komunikacyjne dla stron
internetowych w dowolnym czasie, jak określono w "Polityce plików cookie".
Dostęp do danych osobowych
ADVA docenia Twoje wsparcie w utrzymaniu dokładności i aktualności danych i informacji
osobowych. Zapewniamy szereg opcji dostępu, poprawiania, usuwania lub kasowania danych
osobowych:
- Możesz skontaktować się ze swoim lub Klienta kontaktem w ADVA, lub alternatywnie, jeśli
nie masz osoby kontaktowej w ADVA, możesz się skontaktować: Ochrona danych.
- W przypadku, gdy ADVA może być uznawana za administratora danych, Użytkownik może
skorzystać z praw dostępu i zażądać korekty, usunięcia lub dezaktywacji danych zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio z ADVA, jak opisano w
dokumentacji konkretnego Rozwiązania, kontaktując się z osobą kontaktową dla Użytkownika
lub jego Klienta w ADVA, lub alternatywnie, jeśli nie ma osoby kontaktowej w ADVA: Ochrona
danych.
- Użytkownik może uzyskać dostęp i edytować dane osobowe oraz preferencje na stronach
internetowych ADVA, jak opisano w sekcji "Polityka dotycząca plików cookie".
- Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub wsparcia w zakresie dostępu, poprawiania,
ukrywania lub usuwania swoich danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z osobą
kontaktową dla Ciebie lub Twojego Klienta w ADVA, lub alternatywnie, jeśli nie masz żadnej
osoby kontaktowej w ADVA, możesz skontaktować się z: Ochrona danych.
ADVA dokłada wszelkich starań, aby uwzględniać uzasadnione wnioski o dostęp, usunięcie,
aktualizację lub skorygowanie danych osobowych w ciągu 30 dni lub, jeśli nie jesteśmy w
stanie uwzględnić wniosku, aby w tym czasie przedstawić wyjaśnienie.
Wybieranie preferencji komunikacyjnych
ADVA oferuje szereg możliwości związanych z naszymi rozwiązaniami i naszą działalnością.
Możesz zarządzać swoimi preferencjami komunikacyjnymi za pomocą następujących metod:
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej promocyjnej wiadomości e-mail od nas,
aby zrezygnować z subskrypcji tego konkretnego mailingu.
- Wyślij wiadomość pocztą elektroniczną do swojego lub Klienta kontaktu w ADVA, lub
alternatywnie, do kontaktu podanego powyżej. Pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko,
adres e-mail oraz konkretne, istotne informacje na temat materiałów, których nie chcesz już
otrzymywać.
Wybór ten nie dotyczy powiadomień o usługach lub innych wymaganych komunikatach, które
są częścią niektórych Rozwiązań, np. informacji o aktualizacji oprogramowania, które Ty lub
Twoja Firma możecie otrzymywać, chyba że zrezygnujecie z danego Rozwiązania zgodnie z
jego warunkami.

Za zgodą użytkownika możemy również udostępniać jego dane osobowe partnerom
biznesowym ADVA lub sprzedawcom, aby mogli oni wysyłać do niego informacje o produktach
lub usługach, które mogą być dla niego interesujące. Aby zrezygnować z udostępniania danych
stronom trzecim w celach marketingowych, prosimy o kontakt z działem ochrony danych.
Korzystając z rozwiązań ADVA, stron internetowych lub w inny sposób przekazując nam dane
osobowe, zgadzasz się, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną w kwestiach
bezpieczeństwa, prywatności i administracyjnych.
Udostępnianie danych osobowych
ADVA może udostępniać Twoje dane osobowe w ramach grupy ADVA lub zaufanym stronom
trzecim dla celów prowadzenia naszej działalności; ulepszania i dostosowywania naszych
Rozwiązań, stron internetowych oraz naszych interakcji z Tobą; wysyłania komunikatów
marketingowych i innych związanych z naszą działalnością i Rozwiązaniami; przetwarzania
podań o pracę oraz zatrudniania pracowników i wykonawców; przetwarzania próśb
akcjonariuszy lub analityków, spotkań lub rozmów; ogólnych spotkań akcjonariuszy oraz
innych uzasadnionych celów dozwolonych przez obowiązujące prawo.
Możemy udostępniać dane osobowe w następujący sposób:
- W ramach światowych filii i oddziałów grupy ADVA.
- Zaufanym dostawcom usług, zaufanym partnerom biznesowym lub zaufanym kontrahentom
w celu marketingu, oferowania, produkcji, sprzedaży, zapewnienia lub dostarczenia
Rozwiązania Tobie lub Twojej Firmie, np. pomoc w działaniach marketingowych i
przedsprzedażowych, produkcja, przetwarzanie zamówień, transakcje finansowe, dostawa,
zapewnienie wsparcia posprzedażowego, konserwacja i obsługa klienta, hosting stron
internetowych, obsługa wizyt, seminariów, zapytań udziałowców lub analityków, spotkań i
rozmów, pokazów handlowych lub innych wydarzeń dla klientów.
- W odpowiedzi na żądanie informacji ze strony właściwego organu, jeśli uważamy, że
ujawnienie informacji jest zgodne z prawem, przepisami lub procedurami prawnymi, lub jest
w inny sposób wymagane przez prawo.
- funkcjonariuszom organów ścigania, władzom państwowym lub innym osobom trzecim, jeśli
jest to niezbędne do zachowania zgodności z procedurami prawnymi.
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
ADVA chroni wszelkie dane, w tym wszelkie dane osobowe powierzone ADVA, i traktuje je w
sposób bezpieczny, zgodnie z prawem i niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych
osobowych. ADVA wdraża fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia mające na
celu ochronę wszelkich danych i informacji osobowych przed nieuprawnionym dostępem,
wykorzystaniem lub ujawnieniem. ADVA wymaga również na mocy umowy, aby zaufani
dostawcy usług, zaufani partnerzy biznesowi lub zaufani wykonawcy ADVA chronili takie
informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Komunikacja
mailowa, jak również Internet, nie może być jednak w 100% bezpieczna, a my nie możemy

zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, którymi się z nami
dzielimy.
Okresy zatrzymywania danych
ADVA będzie przechowywać wszelkie dane i informacje osobowe tak długo, jak będą one
potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. ADVA będzie okresowo usuwać
dane osobowe, chyba że będą one potrzebne w celu spełnienia wymogów biznesowych,
zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów, ochrony naszych aktywów oraz egzekwowania
naszych umów.
Pliki cookie i inne technologie internetowe
Podobnie jak większość stron internetowych, ADVA wykorzystuje narzędzia do
automatycznego zbierania danych, takie jak pliki cookie, widżety, osadzone linki internetowe
oraz sygnały nawigacyjne. Narzędzia te zbierają pewne standardowe informacje, które Twoja
przeglądarka wysyła do naszej strony. Przykłady obejmują typ Twojej przeglądarki oraz adres
strony internetowej, z której trafiłeś na naszą stronę. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak
ADVA wykorzystuje narzędzia do automatycznego zbierania danych, takie jak pliki cookie i
widżety, oraz dowiedz się, jak zaktualizować swoje wybory w odniesieniu do tych narzędzi z
"Polityki plików cookie" ADVA.
Treści lub witryny, do których prowadzą odnośniki
Możemy dostarczać linki do innych stron internetowych i usług stron trzecich, które są poza
kontrolą ADVA i nie są objęte niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych. ADVA
gorąco zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych
umieszczonymi na tych stronach (i wszystkich stronach), które odwiedzasz.
Fora lub pokoje czatów
Jeżeli uczestniczysz w forum dyskusyjnym, społeczności lokalnej lub czacie prowadzonym
przez ADVA, powinieneś być świadomy, że informacje, które tam podajesz (tj. Twój profil
publiczny) będą szeroko dostępne dla innych i mogą zostać wykorzystane do skontaktowania
się z Tobą, wysłania Ci niechcianych wiadomości lub do innych celów poza kontrolą ADVA.
Należy również pamiętać, że poszczególne fora i czaty mogą mieć dodatkowe zasady i warunki.
ADVA nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe lub jakiekolwiek inne informacje, które
użytkownik zdecyduje się przesłać na tych forach. Aby poprosić o usunięcie swoich danych
osobowych z naszego bloga lub forum społecznościowego, skontaktuj się z nami pod adresem:
Ochrona danych. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych
osobowych, w takim przypadku poinformujemy Cię, jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić i
dlaczego.
Prywatność konsumentów i dzieci
ADVA nie zbiera świadomie danych osobowych od konsumentów i, oczywiście, nie od dzieci.
Jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać dane osobowe od dzieci, osób poniżej odpowiedniego wieku
prawnego lub od konsumenta, który nie działa w imieniu firmy, skontaktuj się z nami zgodnie

z sekcją Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, a ADVA podejmie
odpowiednie środki w celu zbadania i niezwłocznego rozwiązania problemu.
Zgoda na przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych
Grupa ADVA jest organizacją globalną. Możemy przekazywać dane i wszelkie dane osobowe
do dowolnej filii ADVA lub podmiotu powiązanego na całym świecie, lub do zaufanych stron
trzecich, zaufanych partnerów biznesowych lub zaufanych kontrahentów, jak opisano
powyżej, którzy znajdują się w różnych krajach na całym świecie. Komunikując się z ADVA,
prowadząc interesy z ADVA, korzystając z naszych Rozwiązań lub używając naszych stron
internetowych, wyrażasz zgodę na transfer, przetwarzanie i przechowywanie takich informacji
poza krajem Twojego zamieszkania, gdzie standardy ochrony danych mogą być inne.
Kontakt z ADVA
W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności,
danych osobowych lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z prywatnością w ADVA,
prosimy o kontakt z nami, jak podano w sekcji Odpowiedzialność za przetwarzanie danych
osobowych.
Jakie masz prawa?
Zgodnie z GDPR użytkownikowi przysługują pewne prawa, w tym prawo do żądania kopii
danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, jeśli użytkownik zwróci się do nas z
pisemną prośbą o taką kopię:
- Prawo do dostępu: prawo do uzyskania dostępu do wszelkich danych osobowych oraz
pewnych innych informacji (np. zawartych w niniejszej Polityce prywatności).
- Prawo do sprostowania: jeśli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo
do ich sprostowania.
- Prawo do usunięcia danych (prawo "do bycia zapomnianym"): umożliwia zażądanie usunięcia
lub wykreślenia danych osobowych w przypadku, gdy nie ma istotnego powodu, abyśmy nadal
z nich korzystali. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia danych; istnieją od niego wyjątki. Na
przykład, mamy prawo do dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli takie
wykorzystanie jest niezbędne do zachowania zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi lub
do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
- Prawo do ograniczenia wykorzystania informacji o użytkowniku: prawo do zaprzestania
wykorzystywania informacji o użytkowniku lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy je
wykorzystywać. Należy pamiętać, że prawo to jest ograniczone w pewnych sytuacjach: w
przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały zebrane od użytkownika
za jego zgodą, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania tylko na podstawie: (a)
niedokładności danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty nie chcesz,
aby Twoje dane osobowe zostały usunięte; (c) gdy potrzebujesz ich do dochodzenia roszczeń
prawnych; lub (d) gdy nie musimy już wykorzystywać danych do celów, dla których je
przechowujemy. Jeśli przetwarzanie danych jest ograniczone, możemy nadal przechowywać
informacje o użytkowniku, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Przechowujemy listy

osób, które zwróciły się z prośbą o ograniczenie wykorzystania ich danych osobowych, aby
mieć pewność, że ograniczenie to będzie respektowane w przyszłości.
- Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania przeniesienia, skopiowania lub
przekazania (o ile jest to technicznie wykonalne) danych osobowych użytkownika w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego
formacie, dla własnych celów, w ramach różnych usług.
- Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych
osobowych, w tym w przypadku wykorzystywania ich do realizacji naszych uzasadnionych
interesów oraz marketingu bezpośredniego.
- Prawo do otrzymywania informacji: użytkownik ma prawo do otrzymywania jasnych,
przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego
dane osobowe.
- Prawo do wycofania zgody: jeśli użytkownik wyraził zgodę na jakiekolwiek działania
podejmowane przez nas z wykorzystaniem jego danych osobowych, ma prawo do wycofania
tej zgody w dowolnym momencie (choć jeśli to zrobi, nie oznacza to, że wszystko, co zrobiliśmy
z jego danymi osobowymi za jego zgodą do tego momentu, jest niezgodne z prawem).
Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, jednak wymagane jest potwierdzenie tożsamości za
pomocą dwóch dokumentów tożsamości. Podejmiemy uzasadnione starania zgodne z naszymi
obowiązkami prawnymi, aby dostarczyć, poprawić lub usunąć z naszych plików dane osobowe
dotyczące użytkownika.
Aby zadać pytanie lub skorzystać z któregokolwiek z praw określonych w niniejszej Polityce
prywatności i/lub złożyć skargę, należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail
lub pisząc do nas, a my postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Dane kontaktowe można
znaleźć w sekcji Odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych powyżej.
W przypadku otrzymania formalnych skarg na piśmie, skontaktujemy się z osobą, która złożyła
skargę, w celu podjęcia dalszych działań. Współpracujemy z odpowiednimi organami
regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ochrony danych, w celu rozpatrzenia wszelkich
skarg, których nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć bezpośrednio.
Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez nas skargi dotyczącej jego
danych osobowych, może skierować skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds.
ochrony danych osobowych.
Gdzie można złożyć skargę?
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do naszego inspektora ochrony danych (dane kontaktowe
znajdują się poniżej) lub do organu nadzorczego właściwego dla miejsca zamieszkania, miejsca
pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Możesz również skontaktować się z głównym
organem ochrony danych w ADVA:
Bawarski Krajowy Urząd Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych
Promenada 27 (Zamek)

91522 Ansbach
Niemcy
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Faks: +49 (0) 981 53 98 1300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de
Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o prywatności ADVA
ADVA będzie aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych co jakiś czas.
Jeżeli to zrobimy, zamieścimy tutaj zmienioną wersję wraz z datą aktualizacji. Prosimy o
okresowe odwiedzanie tych stron, aby być świadomym i zapoznać się z takimi zmianami.
Poprzez kontynuowanie komunikacji z ADVA lub korzystanie z witryny ADVA po wejściu w
życie takich zmian, akceptujesz i zgadzasz się na zmiany oraz ich przestrzeganie.
Oświadczenie o prywatności zostało zmienione i opublikowane 25 maja 2018 r.

Powiązane zasoby

Oświadczenie o ochronie prywatności www.adva.com
Informacja o ochronie prywatności kandydatów do pracy www.adva.com

