Oświadczenie o ochronie prywatności w
witrynie

1 Zakres
Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych użytkowników jest bardzo ważna dla firmy Idox plc
i wszystkich spółek z jej grupy („Idox”). Dlatego firma Idox, opisana na stronie z informacjami o
przedsiębiorstwie w witrynie internetowej („Idox”), prowadzi tę stronę internetową zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Zgodnie z niniejszym oświadczeniem
o ochronie prywatności firma Idox jest administratorem Twoich danych osobowych i ponosi odpowiedzialność
za ich bezpieczeństwo.
Niniejsza Polityka prywatności obejmuje zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji za pośrednictwem
witryny internetowej www.idoxgroup.com. W niniejszej Polityce prywatności termin „Witryna” odnosi się łącznie
do naszej korporacyjnej witryny internetowej i wszelkich innych witryn lub subdomen marki Idox oraz wariantów
domen na poziomie kraju, które przywołują niniejszą Politykę prywatności.
Niniejsza Polityka prywatności zawiera wyjaśnienie, co dzieje się z danymi osobowymi, które nam przekazujesz
lub które od Ciebie zbieramy. Dokument opisuje sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje informacje, miejsca i okres
ich przechowywania tych danych, korzystanie przez nas z informacji innych firm oraz nasze zasady dotyczące
udostępniania informacji.
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne,
elektroniczne i administracyjne procedury związane z ochroną i zabezpieczaniem gromadzonych przez
nas danych osobowych.
• Dbamy o dane osobowe, o które prosimy i które zbieramy o użytkownikach w ramach naszych usług.
• Przechowujemy dane osobowe tylko przez okres, w którym są potrzebne.
• Naszym celem jest zapewnienie pełnej przejrzystości gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania
danych osobowych użytkowników.
• Idox uznaje prawa osób, których dotyczą dane osobowe, i zapewnia możliwość egzekwowania tych praw
zgodnie z przepisami o ochronie danych.
Firma Idox przetwarza dane osobowe i chroni prywatność użytkowników zgodnie z Ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych UE 2016/679 („RODO”), ponieważ stanowi ono część prawa krajowego
w Wielkiej Brytanii na mocy sekcji 3 Ustawy o opuszczeniu Unii Europejskiej z 2018 r. (z późniejszymi
zmianami i modyfikacjami przez przepisy obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie lub jego części).
W niniejszej Polityce termin „Przepisy o ochronie danych” odnosi się do RODO oraz Ustawy o ochronie danych
z 2018 r. w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności, oraz
wszystkich obowiązujących przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych i prywatnością.
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W powyższym oświadczeniu termin „Przepisy” oznacza dowolne akty prawne, ustawodawstwo
podporządkowane w rozumieniu Sekcji 21(1) Ustawy o interpretacji z 1978 r., zarządzenia, możliwe do
wyegzekwowania przepisy w rozumieniu Sekcji 2 Ustawy o Wspólnotach Europejskich z 1972 r., rozporządzenia,
nakazy, polityki regulacyjne, obowiązujące wytyczne lub kodeksy postępowania, orzeczenia właściwego sądu, a
także dyrektywy lub wymogi, których firma Idox jest zobowiązana przestrzegać.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
We will only use your personal data when the Data Protection Legislation allows us to do so. Most
commonly, we will use your personal data in the following circumstances:
• Informacje są potrzebne do zawarcia i realizacji umowy z użytkownikiem;

• Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów użytkownika,
uzasadnionych interesów firmy Idox lub uzasadnionych interesów strony trzeciej, o ile nie
jest to niekorzystne dla użytkownika;
• Poprosiliśmy użytkownika o wyraźną zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, a użytkownik
udzielił takiej zgody;
• Ciąży na nas obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych użytkownika; lub
Pamiętaj, że dane osobowe możemy przetwarzać zgodnie z więcej niż jedną podstawą prawną, w zależności od
konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy te dane. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych
informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych.

3 Gromadzone informacje
Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, w
tym:
• Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres e-mail);
• Dane techniczne, w tym szczegóły dotyczące wizyt użytkownika w naszej Witrynie i zasobów, do których
uzyskuje dostęp, w tym informacje o ruchu, dane o lokalizacji, dzienniki internetowe, adres IP, system
operacyjny, czas uzyskania dostępu, używana przeglądarka i inne dane dotyczące komunikacji;
• Dane dotyczące użytkowania (informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej strony internetowej i
produktów);
• Informacje, które użytkownik podaje, wypełniając formularze w naszej Witrynie, na przykład podczas
rejestracji w celu uzyskania informacji lub dokonania zakupu;
• Informacje przekazane przez użytkownika w ramach komunikacji z nami z jakiegokolwiek powodu; oraz
• Dane marketingowe (preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości marketingowej od nas i naszych
podmiotów trzecich oraz preferencje użytkownika dotyczące komunikacji).

4 Sposób wykorzystywania danych osobowych
Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy tylko wtedy, gdy pozwalają nam na to przepisy prawa.
Najczęściej wykorzystujemy dane osobowe w następujących okolicznościach:
• Komunikowanie się z użytkownikiem w sprawie ofert i promocji udostępnianych przez firmę Idox,
pozyskiwanie opinii użytkownika lub informować go na bieżąco o firmie Idox oraz jej produktach i
usługach;
• Personalizacja korzystania z naszych Witryn, przedstawianie rekomendacji dotyczących treści i
wyświetlanie odpowiednich reklam;
• Monitorowanie i analizowanie trendów oraz analiza sposobów interakcji użytkowników z naszymi
stronami internetowymi, co pomaga nam ulepszać usługi i ułatwiać korzystanie z nich; oraz
• Monitorowanie i ochrona bezpieczeństwa naszych usług, zwalczanie spamu oraz ochrona praw i
własności firmy Idox.
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Nie korzystamy z systemów automatycznego podejmowania decyzji.

5. Komunikacja marketingowa
5.1 Jaki jest zakres gromadzonych informacji?
Gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych, poprosimy Cię o podanie nam
minimalnych informacji potrzebnych do realizacji Twojego zgłoszenia, w tym:
• imię i nazwisko;
• adres e-mail;
• firma;
• kraj;
• numer telefonu;
• preferowana metoda kontaktu (e-mail, telefon lub poczta).

5.2 W jaki sposób zbierane są dane osobowe?
Twoje dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem listy mailingowej innej firmy (więcej
informacji znajduje się w sekcji 5.7).

5.3 Dlaczego dane osobowe są wykorzystywane w celach marketingowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, aby od czasu do czasu informować Cię o
aktualnych wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, zapraszać Cię na powiązane
wydarzenia oraz rozwijać naszą działalność przez publikowanie materiałów promocyjnych.

5.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych?
Komunikaty marketingowe wysyłamy tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich
treści.

5.5 Jak długo wykorzystujemy dane osobowe w celach marketingowych?
Dane osobowe przechowujemy w celach marketingowych tak długo, jak użytkownik chce otrzymywać od nas
materiały marketingowe. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z komunikacji marketingowej lub wycofać zgodę, nie
będziemy już wykorzystywać Twoich danych osobowych w tym celu.

5.6 W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników w celach marketingowych?
Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
• Przekazywanie informacji o produktach, usługach, wydarzeniach, promocjach i innych kwestiach
dotyczących firmy Idox; oraz
• Zapraszanie do wybrania preferencji komunikacyjnych i tematów, o których chcesz otrzymywać
informacje, które mogą być udostępniane przez inne firmy z grupy Idox.
Rodzaje wiadomości, które możemy wysyłać, obejmują:

• Aktualności dotyczące produktów;
• Biuletyn;
• Opracowania i dane analityczne, w tym raporty, blogi, przewodniki i ankiety;
• Konferencje i wydarzenia;
• Filmy, podcasty i webinaria;
• Oferty promocyjne;
• Aktualności dotyczące firmy Idox; oraz
• Komunikaty innych firm z grupy Idox, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

Preferowane tematy:

• Środowisko zbudowane;
• Ochrona publiczna;
• Finansowanie i usługi informacyjne;
• Usługi wyborcze;
• Zarządzanie informacjami technicznymi;
• Zarządzanie obiektami wspomagane komputerowo;
• Zarządzanie zasobami i dokumentacją w szpitalach;
• Zarządzanie zdrowiem seksualnym;
• Opieka społeczna i SEND; oraz
• Zarządzanie siecią transportową.
5.7 Listy mailingowe innych podmiotów
Od czasu do czasu możemy wykorzystywać dane osobowe dostarczane przez dostawców zewnętrznych,
takich jak Oscar Research. Dane te będą wykorzystywane zgodnie z polityką przejrzystości danych dostawcy.
Wszystkie wiadomości e-mail wykorzystujące dane od podmiotów zewnętrznych będą odnosić się do źródła
danych i będą zawierać łącze do polityki/polityki przejrzystości danego dostawcy.

5.8 Spersonalizowana i dostosowana komunikacja
W ramach komunikacji przez pocztę e-mail możemy używać internetowych sygnałów nawigacyjnych, które
śledzą adres IP użytkownika (użytkownik pozostaje anonimowy do momentu wyrażenia zgody na otrzymywanie
wiadomości), aby pomóc nam identyfikować i monitorować sposoby interakcji użytkowników z naszą marką (np.
wizyty na stronie internetowej, pobieranie treści, otwierane e-maili, zaangażowanie w mediach
społecznościowych i wypełniane formularze).
W komunikatach e-mail możemy również używać śledzonych hiperłączy pomagających nam monitorować, które
części naszych e-maili są najbardziej interesujące dla odbiorców. Możemy wykorzystywać te dane do
opracowywania przyszłych komunikatów i promocji, które, mamy nadzieję, będą dla Ciebie bardziej odpowiednie.
Gromadzone przez nas informacje służą nam do segmentacji bazy danych przez profilowanie klientów za pomocą
narzędzi do automatyzacji marketingu.
Używamy tych informacji do identyfikowania odbiorców i kierowania przyszłych wiadomości zgodnie z ich
preferencjami i osobistymi doświadczeniami, co umożliwia nam dostarczanie spersonalizowanych,
dostosowanych i ukierunkowanych treści i wiadomości, które odpowiadają Twoim konkretnym potrzebom i
potrzebom.

5.9 Prawo do wycofania zgody
Masz prawo do wycofania swojej zgody na komunikację marketingową Idox w dowolnym momencie. W tym
celu prosimy o kontakt pod adresem privacy@idoxgroup.com. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
zgody nie będziemy już wysyłać określonych materiałów marketingowych.

6 Jak wykorzystujemy informacje
W ramach przetwarzania Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

• Prawo do informacji;
• Prawo dostępu;
• Prawo do sprostowania;
• Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym);
• Prawo do ograniczenia przetwarzania;
• Prawo do przenoszenia danych; oraz
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
O ile przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO odbywa się na
podstawie Twojej zgody lub lit. (f) w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów, zgodnie z

art. 21 RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania takich danych bez podania przyczyny. Nie będziemy już wówczas przetwarzać tych
danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody kontynuowania
przetwarzania danych. Powody takie muszą one przeważać nad Twoimi interesami, prawami i
swobodami lub przetwarzanie musi służyć dochodzeniu bądź realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw w dowolnym momencie, wyślij wiadomość e-mail
na adres privacy@idoxgroup.com
6.1 Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać tak długo, jak długo jesteś zarejestrowanym użytkownikiem
Witryny. Aby zamknąć swoje konto, możesz kliknąć link do rezygnacji w jednej z naszych wiadomości lub
wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@idoxgroup.com.
W niektórych przypadkach obowiązują prawne wymagania dotyczące przechowywania danych osobowych przez
minimalny okres, na przykład jeśli muszą one zostać zachowane na mocy nakazu sądu lub trybunału albo gdy
firma Idox jest zobowiązana do ich przechowywania. Jeśli nie ma takiego wymogu prawnego, Idox będzie
przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub
na podstawie wyraźnej zgody. Jeśli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych, usuniemy je lub
usuniemy z nich treści umożliwiające identyfikację. Nawet jeśli usuniemy Twoje dane osobowe, mogą one
pozostawać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych przez dodatkowy okres ze względów prawnych,
podatkowych lub regulacyjnych bądź w uzasadnionych i zgodnych z prawem celach biznesowych.

6.2 Organ nadzorczy
Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem. Możesz na przykład skontaktować się z
organem nadzorczym odpowiedzialnym za naszą firmę:
Information Commissioner's Office Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF, Wielka Brytania
Telefon: 0303 123 1113
Faks: 01625 524510

Co do zasady możesz skontaktować się z dowolnym wybranym przez siebie organem nadzorczym ds.
ochrony danych z siedzibą w Europie.

7 Udostępnianie informacji
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom zewnętrznym:
• Dostawcy świadczący usługi informatyczne i usługi administrowania systemami;
• Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, banki, audytorzy i ubezpieczyciele świadczący usługi doradcze, bankowe,
prawne, ubezpieczeniowe i księgowe; oraz
• Służby celne i podatkowe, organy regulacyjne i inne instytucje, które w określonych okolicznościach wymagają
zgłoszenia działań związanych z przetwarzaniem danych.

Od wszystkich podmiotów zewnętrznych wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i
traktowania ich zgodnie z przepisami prawa. Nie zezwalamy zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie
Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie tych danych jedynie w
określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

7.1 Transfery biznesowe
Rozwijając naszą działalność, możemy sprzedawać lub kupować firmy lub aktywa. W przypadku sprzedaży firmy,
fuzji, reorganizacji, likwidacji lub podobnego zdarzenia dane osobowe mogą stanowić część przenoszonych

aktywów. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że każdy następca lub nabywca firmy Idox (lub jej
aktywów) będzie nadal miał prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych i innych informacji zgodnie z
warunkami niniejszej Polityki prywatności.

7.2 Spółki macierzyste, zależne i stowarzyszone
Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe w ramach grupy Idox, która obejmuje spółki zależne marki
Idox i podmioty stowarzyszone na całym świecie, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi lub spełnienia
innych próśb i pod warunkiem przechowywania tych danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

7.3 Pracownicy, niezależni kontrahenci i usługodawcy
Dbamy o to, aby wszyscy pracownicy rozumieli swoją indywidualną odpowiedzialność związaną z wymogami
przepisów o ochronie danych. Pracownikom zapewniamy odpowiednie szkolenia, instruktaż i nadzór, aby
wykonywali obowiązki skutecznie i konsekwentnie. Pracownicy mają dostęp tylko do tych danych osobowych,
które są niezbędne do skutecznego wykonywania ich obowiązków i zadań.
Możemy angażować usługodawców i wykonawców, którzy działają w imieniu i zgodnie z instrukcjami firmy Idox,
do wykonywania określonych funkcji związanych z działalnością gospodarczą. Usługodawcy ci otrzymają tylko
odpowiednie informacje w minimalnym zakresie niezbędnym do realizowania obowiązków i zadań. Firma Idox
wymaga, aby wszyscy tacy dostawcy usług przestrzegali zasad określonych w Przepisach o ochronie danych oraz
stosowali odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa do zapewnienia przetwarzania danych
osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Idox i w żadnym innym celu.

8 Miejsce przechowywania informacji
Stosujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i administracyjne w celu ochrony wszelkich
przetwarzanych przez nas danych osobowych. Wszystkie zebrane od Ciebie dane osobowe są
przechowywane na serwerach w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”). Wyłącznie w odniesieniu do naszych klientów korzystających z systemu zarządzania informacjami
inżynieryjnymi dane osobowe mogą być przesyłane poza EOG i przechowywane na serwerach w USA. Dane
mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla firmy Idox lub
podmiotu z naszej grupy.
Będziemy chronić Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności we
wszystkich miejscach, w których będą one przetwarzane.

9 Pliki cookie
Od czasu do czasu możemy zbierać informacje o Twoim komputerze w celu uzyskiwania danych statystycznych
dotyczących korzystania z naszej Witryny. Możemy również za pomocą pliku cookie zbierać ogólne informacje o
korzystaniu przez Ciebie z Internetu. Informacje te pomagają nam ulepszać naszą Witrynę i świadczone usługi.

Firma Idox wykorzystuje pliki cookie i inne technologie śledzenia, takie jak internetowe sygnały
nawigacyjne, aby łatwiej identyfikować i monitorować odwiedzających, sposób korzystania i
preferencje dostępu do naszej Witryny, a także śledzić i analizować skuteczność kampanii
e-mailowych oraz dostarczać ukierunkowane reklamy.
Takie informacje nie będą umożliwiać zidentyfikowania Twojej tożsamości – są to dane statystyczne o
odwiedzających i korzystaniu przez nich z naszej Witryny. Te dane statystyczne nie identyfikują
żadnych danych osobowych. Przykłady informacji statystycznych, które zbieramy automatycznie:
Informacje z dzienników: kiedy odwiedzasz naszą Witrynę, zbieramy informacje udostępniane zwykle
przez przeglądarki internetowe, urządzenia mobilne i serwery, takie jak typ przeglądarki, adres IP,
unikalne identyfikatory urządzeń, ustawienia językowe, strona odsyłająca, data i godzina uzyskania
dostępu, system operacyjny i informacje o sieci komórkowej.

Informacje o użytkowaniu: zbieramy informacje o korzystaniu z naszej Witryny. Na przykład
gromadzimy informacje o wyświetleniach stron, stronach odsyłających i stronach wyjścia oraz o
czasie trwania wizyty, a także informacje o typie urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania
dostępu do naszej Witryny. Używamy tych informacji do przeprowadzania analiz statystycznych
zachowania i cech użytkowników w celu pomiaru zainteresowania różnymi obszarami Witryny i
korzystania z nich. Te informacje nie umożliwiają zidentyfikowania Twojej tożsamości.
Informacje o lokalizacji: możemy określać przybliżoną lokalizację Twojego urządzenia na podstawie
adresu IP. Zbieramy i wykorzystujemy te informacje, aby na przykład obliczyć, ile osób z danego
regionu geograficznego odwiedza naszą Witrynę.
Wiele Witryn firmy Idox jest śledzonych za pomocą usługi Google Analytics. Więcej informacji na
temat plików cookie używanych w naszej Witrynie można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach
cookie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i innych technologii reklamowych
online, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak możesz
dokonywać wyborów dotyczących reklam online, odwiedź stronę www.aboutads.info.

10 Prywatność dzieci w Internecie
Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci. Prosimy nie podawać w naszych Witrynach żadnych
informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat i sądzisz, że dane
już zostały przez Ciebie podane za pośrednictwem tej witryny, poproś rodzica lub opiekuna o natychmiastowy
kontakt pod adresem privacy@idoxgroup.com, abyśmy mogli usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

11 Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych oraz ich
korygowanie, aktualizowanie i usuwanie
Komunikacja marketingowa: możesz w dowolnym momencie przejrzeć lub zaktualizować swoje
preferencje lub zrezygnować z udziału w dowolnej marketingowej liście mailingowej, do której
wcześniej dodaliśmy Cię na Twoją prośbę. Aby to zrobić, kliknij „Preferencje” lub „Anuluj subskrypcję”
w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości marketingowej, lub wyślij e-maila na adres
privacy@idoxgroup.com.
Jeśli chcesz usunąć lub otrzymać kopię Twoich danych osobowych, które przechowujemy w naszych
systemach, musisz wysłać odpowiednią prośbę na adres e-mail privacy@idoxgroup.com
Telemarketing: chcemy ułatwić Ci rezygnację z otrzymywania połączeń telemarketingowych. Możesz
wysłać do nas e-maila na adres privacy@idoxgroup.com lub zostawić wiadomość głosową pod
numerem +44 333 011 1671. Wiadomości głosowe są odbierane we wszystkie dni robocze, a my
odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu dwóch dni roboczych.

12 Linki do innych stron
Witryna zawiera linki do innych witryn. Nie nie mamy kontroli nad gromadzeniem informacji przez witryny, do
których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy w naszych Witrynach. Jeśli masz pytania dotyczące
procedur gromadzenia danych w witrynach, do których prowadzą linki z naszej Witryny, skontaktuj się

bezpośrednio z tymi organizacjami.

13 Jak się z nami skontaktować
W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy
o kontakt:

Idox Software
Second Floor, 1310 Waterside
Arlington Business Park
Theale RG7 4SA, UK
Telefon: +44 333 011 1200

E: privacy@idoxgroup.com
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez
Ciebie dane (np. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) wykorzystamy wyłącznie w celu udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. Zgromadzone w ten sposób dane zostaną przez nas usunięte, jeśli nie ma prawnego
lub umownego obowiązku ich przechowywania.

14 Zmiany w Oświadczeniu
Od czasu do czasu możemy zmieniać treść niniejszego Oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli
wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, opublikujemy je na tej stronie i zmienimy datę ostatniej aktualizacji.
Zachęcamy do częstego sprawdzania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z
najnowszymi zmianami.

Oświadczenie dotyczące polityki Wersja: 1.2
Poprzednio zaktualizowane: 26 lutego 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2021 r.

