Szanowni Państwo, zawiadamiamy, że dostrzegamy potrzebę, aby jako nasi instalatorzy, byli
Państwo zawsze na bieżąco z nowinkami technicznymi oraz ofertą naszej firmy. W związku
z powyższym chcielibyśmy udostępnić Państwu narzędzie Aplikacji Instalator do obsługi
klientów systemu FIBARO oraz przesyłać Państwu nasz newsletter techniczny i handlowy,
w oparciu na Państwa niezależną, dobrowolną zgodę. Jeżeli ją Państwo wyraziliście,
będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dlatego prosimy o zapoznanie się
z poniższą informacją.
Twoje dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a.
marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), a więc, w zależności od tego, który checkbox został przez Ciebie zaznaczony, do
kontaktu telefonicznego lub do kontaktu mailowego, w celu prezentacji oferty i warunków
handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Fibaro;
b.
nadania Tobie dostępu do aplikacji Instalator oraz świadczenia na Twoją rzecz usług
związanych z tym dostępem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania
umowy;
c.
umożliwienia Tobie dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu dla instalatorów
organizowanym przez Partnera Fibaro na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego
celu, w którym zostały zebrane lub na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa,
jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia szkolenia lub do momentu
cofnięcia przez Ciebie zgody, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na
podstawie udzielonej zgody.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie, to jest podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie
systemów informatycznych i serwisów internetowych), dostawcom usługi wysyłki masowej,
usługi hostingu oraz dystrybutorom współpracującym z Fibaro. W celu usprawnienia
komunikacji oraz procesu dokonywania zgłoszeń udziału w szkoleniach dla instalatorów
organizowanych przez dystrybutorów Fibaro, przekażemy Twoje dane z formularza
zgłoszeniowego dystrybutorowi Fibaro organizującemu szkolenie, w którym zgłosiłeś udział.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody od momentu jej wyrażenia, do chwili cofnięcia;

Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niemożliwość realizowania celów o którym mowa powyżej, a więc
dostarczania Ci informacji o naszej ofercie, udostępnienia aplikacji instalator oraz dokonania
zgłoszenia udziału w wybranym przez Ciebie szkoleniu.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób w pełni automatyczny, w celu podejmowania
decyzji albo budowania profilu osobowego.

