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KIM JESTEŚMY I DLACZEGO SKIEROWALIŚMY DO PAŃSTWA TĘ INFORMACJĘ
W firmie Pentair wierzymy, że zaufanie jest podstawą wszystkich relacji. Niniejsza informacja
dotyczy danych osobowych użytkownika, które firma Pentair może gromadzić za pośrednictwem
witryn internetowych, aplikacji lub innych środków, sposobu ich wykorzystywania i ujawniania oraz
innych powiązanych informacji ważnych z punktu widzenia użytkownika.

KIM JESTEŚMY I DLACZEGO SKIEROWALIŚMY DO PAŃSTWA TĘ INFORMACJĘ
Firma Pentair ceni prywatność użytkownika. Niniejsza informacja zawiera opis danych osobowych, które
może zbierać firma Pentair:
•

•
•

•
•

za pośrednictwem obsługiwanych przez nas witryn internetowych, z poziomu których
użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszych Zasad zachowania poufności informacji („Witryny
internetowe”),
za pośrednictwem udostępnionych przez nas aplikacji do użytku w komputerach i urządzeniach
mobilnych lub za ich pośrednictwem („Aplikacje”),
za pośrednictwem prowadzonych przez nas stron i kontrolowanych przez nas aplikacji w
mediach społecznościowych, z poziomu których użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszych
Zasad zachowania poufności informacji (zbiorczo zwane naszymi „stronami w mediach
społecznościowych”),
za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie HTML wysyłanych przez nas do użytkownika,
które zawierają łącze do niniejszych Zasad zachowania poufności informacji, oraz
za pośrednictwem interakcji, w które wchodzi użytkownik z naszą firmą w trybie offline.

Witryny internetowe, aplikacje, strony mediów społecznościowych, wiadomości e-mail oraz aktywności
w trybie offline zbiorczo zwane są „Usługami”.
W celach związanych z niniejszą informacją „Pentair” oznacza spółkę Pentair plc i jej spółki zależne.
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SPOSÓ B ZBIERANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Gdy Pentair gromadzi dane osobowe użytkownika, stara się zebrać istotne i adekwatne
informacje w ilości wystarczającej do realizacji celów, w jakich są gromadzone. Mamy prawo
zbierać, tworzyć i obserwować dane osobowe użytkownika pochodzące z różnych źródeł, w tym
uzyskane bezpośrednio od użytkownika, z technologii takich jak pliki cookie i od podmiotów
zewnętrznych. Tego typu dane mogą obejmować, na przykład, dane kontaktowe, dane dotyczące
komunikacji i płatności lub dane marketingowe. Będziemy przechowywać dane osobowe
użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszych Zasadach
zachowania poufności informacji, chyba że dłuższy okres przechowywania jest dozwolony przez
prawo.

SPOSÓ B ZBIERANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
„Dane osobowe” to informacje identyfikujące użytkownika, jako osobę lub odnoszące się do osoby,
którą można zidentyfikować. Gdy Pentair gromadzi dane osobowe użytkownika, stara się zebrać istotne i
adekwatne informacje w ilości wystarczającej do realizacji celów, w jakich są gromadzone.
● Możemy zbierać informacje dotyczące użytkownika w następujące sposoby:
o Możemy zbierać dane osobowe z różnych źródeł, takich jak telefon, nasze witryny, nasze
aplikacje lub usługi online lub mobilne, agenci transferowi lub nasze reklamy online.
▪ Za pośrednictwem Usług: Na przykład możemy gromadzić dane osobowe
podczas inicjowania lub realizacji relacji biznesowych, podczas imprez lub
targów, gdy użytkownik subskrybuje biuletyny lub żąda publikacji, wypełnia
ankiety, rejestruje uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Pentair lub
usługach online, kontaktuje się z naszą firmą albo odwiedza nasze witryny bądź
w chwili logowania albo przed zalogowaniem do platformy mediów
społecznościowych.
▪ Z innych źródeł: Możemy również zbierać dane osobowe ze źródeł publicznych
lub od zewnętrznych dostawców danych. Na przykład nasz zespół ds. kadr może
korzystać z serwisu LinkedIn lub innych platform społecznościowych w celu
identyfikacji kandydatów na stanowiska. Każda platforma społecznościowa
stosuje własne zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika, gdy
użytkownik uzyskuje dostęp do witryn tych platform. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości lub pytań dotyczących korzystania z danych osobowych, użytkownik
przed rozpoczęciem użytkowania wyżej wymienionych platform powinien
dokładnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie zasadami prywatności. Możemy
również współpracować ze wspólnymi partnerami w zakresie marketingu w celu
identyfikacji potencjalnych klientów, z agentami transferowymi w celu
koordynacji interakcji z naszymi akcjonariuszami lub z innymi podmiotami
zewnętrznymi w celu świadczenia usług pracownikom Pentair.
● Rodzaje danych osobowych użytkownika, które możemy zbierać:
o Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu, adres pocztowy i
adres e-mail;
o Przesłane przez użytkownika dane dotyczące komunikacji, takiej jak zamówienia,
zapytania i opinie;
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o
o
o

Informacje demograficzne, takie jak język, wiek i płeć;
Preferencje marketingowe, takie jak subskrypcja wiadomości e-mail i preferencje
dotyczące częstotliwości;
Dane dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej i informacje o koncie.

Zbieranie danych osobowych jest konieczne w celach związanych z dostarczaniem użytkownikowi
żądanych Usług. W przypadku odmowy podania wymaganych danych, możemy nie być w stanie
dostarczać Usług. Jeśli w związku z Usługami użytkownik ujawni nam lub naszym usługodawcom
jakiekolwiek dane osobowe innych osób, użytkownik oświadcza, że udzielono mu upoważnienia do
takiego postępowania oraz ma prawo udzielić nam zezwolenia na korzystanie z tych informacji
zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji.
●

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika zależy od celu ich uzyskania oraz ich
charakteru. Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do
realizacji celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, chyba że
dłuższy okres przechowywania jest dozwolony lub wymagany przez prawo. Podstawowe kryteria
stanowiące podstawę ustalania okresów przechowywania danych obejmują:
o Czas posiadania aktywnego konta lub związku z firmą Pentair;
o Uznanie użytkownika za potencjalnego klienta;
o Konieczność zastosowania się do nakazu sądowego, prawa lub postępowania prawnego;
o Wymagania prawne i profesjonalne wytyczne – na przykład w celach podatkowych i
kontrolnych, informacje na temat aspektów zdrowia i bezpieczeństwa albo dotyczące
obowiązujących przepisów o ograniczeniach, postępowaniach spornych lub
dochodzeniach regulacyjnych.

SPOSÓ B UŻYTKOWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Firma Pentair może wykorzystywać dane osobowe w celu świadczenia użytkownikowi usług,
ulepszania usług lub realizacji celów, w którym dane osobowe zostały nam przekazane, na
przykład w celu przeprowadzenia transakcji, skontaktowania się z Państwem oraz prowadzenia
działalności. W zależności od okoliczności podstawą korzystania przez firmę Pentair z danych
osobowych użytkownika są podstawy prawne, takie jak zgoda lub uzasadniony interes firmy
Pentair.

SPOSÓ B UŻYTKOWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Firma Pentair może wykorzystywać dane osobowe w celu świadczenia użytkownikowi usług, ulepszania
usług lub realizacji celu, w którym dane osobowe zostały nam przekazane przez użytkowania oraz w
uzasadnionych celach biznesowych łącznie z następującymi:
●

Zapewnienie funkcjonalności Usług i realizacja żądań użytkownika.
o Przeprowadzania transakcji żądanych przez użytkownika, takich jak przetwarzanie
zamówień, rejestrowanie zakupionych produktów, rozpatrywanie roszczeń
gwarancyjnych oraz zapewnianie powiązanej obsługi klienta;
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o
o

Kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie konta, w celu odpowiedzi na jego
zapytania i zrealizowania jego żądań;
Przesyłanie informacji administracyjnych, takich jak zmiany naszych warunków i zasad;

Zobowiązujemy się do zaangażowania w te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami
umownymi z użytkownikiem i/lub wywiązywania się ze zobowiązań prawnych.
●

Dostarczania użytkownikowi informacji i/lub innych materiałów marketingowych.
o Informowania użytkownika o produktach lub usługach dostępnych w firmie Pentair,
które mogą go interesować;
o Wysyłania użytkownikowi ankiet dotyczących użytkowania produktów i usług Pentair;
o Ułatwianie korzystania z funkcji udostępniania w mediach społecznościowych, z której
użytkownik chce korzystać.
W te działania będziemy angażować się za zgodą użytkownika lub w ramach realizacji
naszego uzasadnionego interesu.

●

Analiza danych osobowych w celu raportowania biznesowego oraz dostarczania
spersonalizowanych usług.
o Analiza lub przewidywanie preferencji naszych użytkowników w celu przygotowania
zbiorczych raportów trendów dotyczących sposobu korzystania z naszych treści
cyfrowych, w celu ulepszenia naszych Usług;
o Lepsze zrozumienie użytkownika w celu spersonalizowania naszych interakcji z
użytkownikiem oraz dostarczania mu informacji i/lub ofert dostosowanych do jego
zainteresowań;
o Lepsze poznanie preferencji użytkownika, aby możliwe było dostarczanie treści za
pośrednictwem naszych Usług, które naszym zdaniem będą dla danego użytkownika
istotne i interesujące.
Dostarczania spersonalizowanych usług za zgodą użytkownika lub w ramach realizacji
naszego uzasadnionego interesu.

●

Realizacja celów biznesowych naszej firmy.
o Prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie ryzykiem, w tym ochrona praw i
własności firmy Pentair i innych;
o Przestrzeganie wymagań prawnych i wewnętrznych zasad, takich jak zasady audytu i
bezpieczeństwa;
o Prace rozwojowe nad nowymi produktami lub usługami;
o Ulepszanie, poprawianie lub modyfikowanie naszych produktów i usług;
o Rozpoznanie trendów w zakresie użytkowania, na przykład uzyskanie informacji, które
części naszych usług są najbardziej interesujące dla użytkowników;
o Ustalenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych, abyśmy mogli dostosować
nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników.
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Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami umownymi z
użytkownikiem, wywiązywania się ze zobowiązań prawnych i/lub ze względu na nasz
uzasadniony interes.
•

Umożliwienie użytkownikowi wzięcia udziału w loteriach, konkursach lub innych promocjach.
o Możemy zaoferować użytkownikowi możliwość wzięcia udziału w loteriach, konkursach
lub innych promocjach.
o Niektóre z tych promocji podlegają dodatkowym zasadom dotyczącym sposobu
wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika.
Używamy tych informacji do zarządzania stosunkami umownymi z użytkownikiem.

•

Agregacja i/lub anonimizacja danych osobowych.
o Możemy agregować i/lub anonimizować dane osobowe, aby nie można było uznać ich za
dane osobowe. Czynności te wykonujemy w celu wygenerowania innych
przeznaczonych do użytku przez naszą firmę danych, które możemy wykorzystywać i
ujawniać w dowolnym celu.

SPOSÓ B UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Firma Pentair może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom, markom,
działom i spółkom zależnym firmy Pentair. Pentair może udostępniać dane osobowe podmiotom
zewnętrznym w celu ich przetwarzania w imieniu Pentair za zgodą użytkownika lub w
przypadkach dozwolonych albo wymaganych przez prawo. Odbiorcy danych osobowych mogą
znajdować się poza krajem, w którym dane zostały zebrane, w tym w krajach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG). W takich przypadkach firma Pentair podejmuje środki w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności danych.

SPOSÓ B UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Firma Pentair może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom, markom, działom i
spółkom zależnym firmy Pentair w celu świadczenia użytkownikowi usług, łącznie z działaniami
wymienionymi w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.
Dane osobowe udostępniamy:
•

Naszym podmiotom powiązanym w celach przedstawionych w niniejszych Zasadach zachowania
poufności informacji. Wykaz i lokalizacje naszych podmiotów powiązanych znajdują się tutaj.
Firma Pentair plc jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie używanymi danymi
osobowymi.

•

Zaufanym zewnętrznym dostawcom usług, którzy prowadzą działalność pod naszym
kierownictwem. Działania te mogą obejmować dowolne czynności wykonywane przez firmę
Pentair, zgodnie z opisem w powyższym punkcie: „SPOSÓB UŻYTKOWANIA DANYCH
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OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA”. Na przykład działania te mogą obejmować hosting witryny,
analizę danych, przetwarzanie płatności, realizację zamówień, technologię informatyczną i
związaną z nią infrastrukturą, obsługę klienta, dostarczanie poczty e-mail, inspekcje i inne usługi.
•

Podmiotom zewnętrznym, aby umożliwić im wysyłanie komunikatów marketingowych, zgodnie
z preferencjami użytkownika.

•

Korzystając z Usług, użytkownik może zdecydować o ujawnieniu danych osobowych na forach
internetowych, czatach, stronach profilowych, blogach i innych usługach, za pośrednictwem
których może publikować informacje i treści (w tym między innymi nasze Strony w mediach
społecznościowych). Należy pamiętać, że wszelkie informacje publikowane lub ujawniane za
pośrednictwem tych usług stają się publiczne i mogą być dostępne dla innych użytkowników
oraz ogółu społeczeństwa.

•

W przypadku połączenia konta Usług z kontem w mediach społecznościowych użytkownik
udostępnia informacje znajomym powiązanym z jego kontem społecznościowym, innym
użytkownikom oraz dostawcom kont w mediach społecznościowych. W ten sposób użytkownik
upoważnia nas do umożliwiania udostępniania informacji oraz przyjmuje do wiadomości, że
korzystanie z udostępnionych informacji podlega zasadom zachowania poufności informacji
dostawcy mediów społecznościowych.

•

Zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów lub podobnych działań promocyjnych.

INNE SPOSOBY UŻYTKOWANIA I UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKA
Ponadto używamy i ujawniamy dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne lub właściwe,
a w szczególności, gdy jest to związane z prawnym obowiązkiem lub uzasadnionym interesem.

Ponadto używamy i ujawniamy dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne lub właściwe, a w
szczególności, gdy jest to związane z prawnym obowiązkiem lub uzasadnionym interesem:
•
•

•
•

•

W celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, które mogą
obejmować przepisy prawne obowiązujące poza krajem zamieszkania użytkownika.
W celu nawiązania współpracy z publicznymi i rządowymi organami władzy, na przykład aby
zrealizować żądania tych organów albo dostarczyć informacje, które uznamy za ważne. Mogą to
być organy władzy poza granicami kraju zamieszkania użytkownika.
W celu nawiązania współpracy z organami ochrony porządku publicznego, na przykład, aby
zrealizować żądania i nakazy tych organów albo dostarczyć informacje, które uznamy za ważne.
Z innych powodów prawnych, w tym w celu egzekwowania naszych warunków oraz w celu
ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa albo własności i/lub naszych podmiotów
powiązanych, użytkownika lub innych osób.
Nasza firma ma uzasadniony interes w ujawnianiu lub przekazywaniu danych osobowych
użytkownika podmiotom zewnętrznym w przypadku reorganizacji, połączenia przedsiębiorstw,
sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia całej lub
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części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym
postępowaniem). Takie podmioty mogą obejmować na przykład podmiot przejmujący i jego
doradców.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Inne Informacje, które nie ujawniają tożsamości
konkretnego użytkownika ani nie odnoszą się bezpośrednio do konkretnej osoby, w tym: dane
przeglądarki i urządzenia, dane o użytkowaniu aplikacji oraz informacje zebrane za pomocą plików
cookie, znaczników pikselowych i innych technologii.
„Inne informacje” to dowolne informacje, które nie ujawniają tożsamości użytkownika ani bezpośrednio
nie odnoszą się do osoby, którą można zidentyfikować, na przykład:
•
•
•
•
•

Informacje o przeglądarce i urządzeniu
Dame użytkowania aplikacji
Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii
Informacje demograficzne i inne informacje dostarczone przez użytkownika, które nie ujawniają
jego tożsamości
Informacje, które zostały zagregowane w taki sposób, że nie ujawniają tożsamości użytkownika

Jeśli nasza firma jest zobowiązana do traktowania Innych informacji, jako danych osobowych zgodnie z
obowiązującym prawem, możemy je wykorzystywać i ujawniać w celach, w których wykorzystujemy i
ujawniamy dane osobowe, jak wyszczególniono w niniejszym dokumencie.
Zbieranie innych informacji
Inne informacje możemy zbierać z użyciem szeregu sposobów, w tym:
•

Za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia użytkownika:
o Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek lub są automatycznie
gromadzone za pomocą urządzenia użytkownika, takie jak adres MAC (Media Access
Control), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja
systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki
internetowej oraz nazwa i wersja Usług (takich jak Aplikacja), których używasz.
Informacje te służą do zapewnienia prawidłowego działania Usług.

•

W drodze użytkowania aplikacji przez użytkownika:
o Gdy użytkownik pobiera i używa aplikacji, nasza firma i nasi dostawcy usług możemy
śledzić i zbierać dane o użytkowaniu aplikacji, takie jak data i godzina, w której aplikacja
zainstalowana w urządzeniu uzyskuje dostęp do naszych serwerów oraz jakie informacje
i pliki zostały pobrane do aplikacji na podstawie numeru urządzenia.
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•

Za pomocą plików cookie:
o Pliki cookie to elementy informacji przechowywane bezpośrednio w komputerze, z
którego korzysta użytkownik. Pliki cookie pozwalają zbierać informacje, takie jak rodzaj
przeglądarki, czas spędzony na korzystaniu z Usług, odwiedzane strony internetowe,
preferencje językowe i inne dane o ruchu. Nasza firma i nasi usługodawcy używamy tych
informacji w celu zapewniania bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, efektywniejszego
wyświetlania informacji oraz spersonalizowania sposobu pracy użytkownika.
Gromadzimy również informacje statystyczne na temat korzystania z Usług w celu
ciągłego ulepszania ich projektu i funkcji, poznania sposobu ich wykorzystywania oraz
uzyskania wsparcia w procesie rozwiązywania związanych z nimi problemów. Ponadto
pliki cookie pozwalają nam zdecydować, które z naszych reklam lub ofert
najprawdopodobniej będą dla Ciebie atrakcyjne oraz wyświetlać je w trakcie korzystania
z Usług. Możemy również używać plików cookie lub innych technologii w reklamie
internetowej do śledzenia reakcji na nasze reklamy.
o Aktualnie nie reagujemy na sygnały DNT (Do-Not-Track) przeglądarki. Jeśli użytkownik
nie chce, aby informacje były zbierane za pomocą plików cookie, większość przeglądarek
pozwala automatycznie odrzucać pliki cookie lub mieć możliwość odrzucenia albo
zaakceptowania określonego pliku cookie (lub plików cookie) z określonej witryny.
Informacje na ten temat znajdują się pod adresem
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Niemniej jednak, jeśli
użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, mogą wystąpić pewne problemy z
korzystaniem z Usług. Użytkownik może również nie otrzymywać naszych reklam lub
innych ofert odpowiadających jego zainteresowaniom i potrzebom.

•

Za pomocą znaczników pikselowych i innych technologii:
o Znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web oraz czyste
pliki GIF) mogą być używane między innymi do śledzenia działań użytkowników Usług (w
tym odbiorców poczty e-mail), pomiaru skuteczności naszych kampanii marketingowych
oraz kompilowania statystyk dotyczących korzystania z Usług i szybkości reakcji.
o Analizy. Nasza firma korzysta z usług Google Callanetics i Adobe Analytics, które
wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do zbierania i analizowania informacji o
korzystaniu z Usług oraz raportowania aktywności i trendów. Usługi te mogą również
gromadzić informacje dotyczące korzystania z innych witryn, aplikacji i zasobów
internetowych. Użytkownik może zapoznać się z informacjami na temat praktyk firmy
Google na stronie www.google.com/policies/privacy/partners/, jak również może
skorzystać z zapewnianego przez Google prawa do rezygnacji przez pobranie dodatku
rezygnacji Google Analytics do przeglądarki dostępnego pod adresem
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Użytkownik może skorzystać z opcji
rezygnacji zapewnianej przez Adobe, odwiedzając stronę:
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
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•

Za pomocą technologii Adobe Flash (łącznie z Flash Local Shared Objects – „Flash LSOs”) oraz
innych podobnych technologii:
o Możemy używać Flash LSOs i innych technologii do, między innymi, gromadzenia i
przechowywania informacji o korzystaniu z Usług. Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki
Flash LSO były przechowywane w komputerze, może dostosować ustawienia
odtwarzacza Flash Player tak, aby blokować pamięć Flash LSO za pomocą narzędzi
zawartych na panelu ustawień magazynu witryny Website Storage Settings. Użytkownik
może także przejść do panelu ustawień pamięci globalnej Global Storage Settings i
postępować zgodnie z instrukcjami (które mogą wyjaśniać, na przykład, sposób
usunięcia istniejących plików Flash LSO (nazywanymi „informacjami”) dotyczącymi
zapobiegania umieszczaniu plików Flash LSO w komputerze bez pytania o blokowanie
plików Flash LSO, które nie są dostarczane przez operatora strony, którą użytkownik
przegląda w danym momencie). Należy pamiętać, że ustawienie aplikacji Flash Player na
ograniczenie lub limitowanie akceptacji plików Flash LSO może zmniejszyć lub utrudnić
działanie niektórych aplikacji Flash.

•

Adres IP:
o Adres IP jest automatycznie przydzielany komputerowi użytkownika przez dostawcę
usług internetowych. Adres IP może zostać zidentyfikowany i zarejestrowany
automatycznie w naszych plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy użytkownik
uzyskuje dostęp do Usług, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Zbieranie
adresów IP jest standardową praktyką i jest wykonywane automatycznie przez wiele
witryn internetowych, aplikacji i innych usług. Używamy adresów IP do celów takich jak
obliczanie poziomów użytkowania, diagnozowanie problemów z serwerem i
administrowanie Usługami. Za pomocą adresu IP możemy również uzyskać przybliżoną
lokalizację użytkownika.

Inne sposoby użytkowania i ujawniania Innych informacji
Możemy wykorzystywać i ujawniać Inne Informacje w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie
z obowiązującym prawem mamy obowiązek postępować inaczej. W niektórych przypadkach możemy
łączyć Inne Informacje z danymi osobowymi. W takim przypadku, będziemy traktować połączone
informacje jako dane osobowe dopóki będą pozostawać połączone.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne. Firma Pentair wprowadziła
zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony poufności, integralności i dostępności
danych osobowych użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Bezpieczeństwo danych użytkownika jest dla nas ważne. Firma Pentair wprowadziła zabezpieczenia
techniczne i organizacyjne w celu ochrony poufności, integralności i dostępności danych osobowych
użytkowników. Niestety nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji danych lub
systemu magazynowania danych. Jeśli użytkownik ma powody, aby uznać, że jego interakcja z nami nie
jest już bezpieczna, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym zgodnie z treścią poniższego
punktu „Kontakt z naszą firmą”.
9

DOSTĘP DO WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODEJMOWANIE
ZWIĄZANYCH Z NIMI DECYZJI
W razie potrzeby użytkownik może sprawdzić i poprosić o korektę albo usunięcie swoich danych
osobowych, kontaktując się z nami za pomocą poniższych informacji kontaktowych. Prosimy o
informowanie nas o wszelkich zmianach danych kontaktowych lub innych danych osobowych.
Użytkownik może anulować subskrypcję naszych promocyjnych wiadomości e-mail, korzystając
z instrukcji anulowania subskrypcji znajdujących się w dolnej części wiadomości albo kontaktując
się z nami.

DOSTĘP DO WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODEJMOWANIE ZWIĄZANYCH
Z NIMI DECYZJI
Użytkownik może zażądać sprawdzenia, poprawienia, zaktualizowania, pominięcia, ograniczenia lub
usunięcia danych osobowych, które użytkownik przekazał nam wcześniej lub zażądać przesłania
elektronicznej kopii danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy (w takim zakresie, w jakim
prawo do przenoszenia danych jest zapewniane przez obowiązujące prawo), kontaktując się z nami
zgodnie z poniższym punktem „Kontakt”. Żądanie użytkownika zostanie zrealizowane zgodnie z
obowiązującym prawem.
Przekazując żądanie, użytkownik musi jednoznacznie wskazać dane osobowe do zmiany, żądanie
usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych lub w inny sposób poinformować nas o
ograniczeniach dotyczących korzystania przez nas z jego danych osobowych.
Postaramy się spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe. Możemy
podjąć kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika przed udostępnieniem mu jego danych
osobowych. Ze względów bezpieczeństwa możemy realizować żądania tylko w odniesieniu do danych
osobowych związanych z konkretnym adresem e-mail użytym do przekazania nam żądania. W niektórych
przypadkach możemy nie być w stanie wykonać żądanych czynności, na przykład wtedy, gdy zachodzi
potrzeba zachowania danych kontaktowych dotyczących zobowiązań umownych i/lub zakończenia
wszystkich transakcji, które rozpoczęto przed żądaniem zmiany lub usunięcia. Prosimy o informowanie
nas o wszelkich zmianach danych kontaktowych lub innych danych osobowych.
Użytkownik może anulować subskrypcję naszych promocyjnych wiadomości e-mail, korzystając z
instrukcji anulowania subskrypcji znajdujących się w dolnej części wiadomości albo kontaktując się z
nami. Ta czynność może nie spowodować anulowania subskrypcji wiadomości administracyjnych
dotyczących konta użytkownika, takich jak kampanie bezpieczeństwa i wiadomości dotyczących realizacji
zamówień.
Mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać powiadomienia identyfikującego kategorie danych
osobowych, które udostępniamy naszym podmiotom powiązanym i/lub podmiotom zewnętrznym w
celach marketingowych, oraz o podanie danych kontaktowych takich podmiotów powiązanych i/lub
podmiotów zewnętrznych. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii i chce otrzymać kopię tego
dokumentu, prosimy o przesłanie pisemnego żądania na adres: privacy@pentair.com.
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DANE DZIECI
Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej szesnastego roku życia (16) oraz świadomie nie zbieramy
danych osobowych osób poniżej 16 roku życia.

INFORMACJE POUFNE
Prosimy nie wysyłać do nas, ani nie ujawniać poufnych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia
społecznego, informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, religii
lub innych przekonań, stanu zdrowia, danych biometrycznych lub genetycznych, przestępczej przeszłości
lub członkostwa w związkach zawodowych) w ramach lub za pośrednictwem Usług albo w inny sposób.

USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji nie dotyczą zachowania poufności danych lub innych
praktyk dowolnych podmiotów zewnętrznych, w tym dowolnych podmiotów zewnętrznych
obsługujących dowolne witryny albo usługi, łącze do których jest zawarte w Usługach, jak również firma
Pentair nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Umieszczenie łącza w Usługach nie oznacza
poparcia dla połączonej strony lub usługi przez nas lub przez nasze podmioty powiązane.
Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie informacji, wykorzystywanie, ujawnianie lub
politykę bezpieczeństwa albo praktyki innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft,
RIM lub innych deweloperów aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawcy platform mediów
społecznościowych, dostawcy systemów operacyjnych, dostawcy usług bezprzewodowych lub
producenta urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które użytkownik ujawnia
innym organizacjom poprzez lub w związku z Aplikacjami lub naszymi Stronami mediów
społecznościowych.

REKLAMA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Używamy zewnętrznych firm reklamowych do obsługi reklam dotyczących towarów i usług,
które mogą zainteresować użytkownika, gdy uzyskuje dostęp do Usług i innych witryn bądź
usług online.

REKLAMA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Używamy zewnętrznych firm reklamowych do obsługi reklam dotyczących towarów i usług, które mogą
zainteresować użytkownika, gdy uzyskuje dostęp do Usług i innych witryn bądź usług online.
Użytkownik może otrzymywać reklamy na podstawie informacji dotyczących dostępu i korzystania z
Usług i innych witryn internetowych albo usług online na dowolnym urządzeniu użytkownika, jak
również informacji otrzymanych od podmiotów zewnętrznych. Firmy te umieszczają lub rozpoznają
unikalny plik cookie w przeglądarce użytkownika (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Korzystają
również z tych technologii, a także z gromadzonych informacji na temat korzystania z Internetu przez
użytkownika, aby rozpoznać użytkownika korzystającego z różnych urządzeń, na przykład, telefonu
komórkowego i laptopa.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki oraz dowiedzieć się w jaki sposób zrezygnować z niej
w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych określonego urządzenia, za pomocą którego użytkownik
uzyskuje dostęp do informacji na temat ochrony prywatności, należy odwiedzić stronę:
•
•
•
•

Australia: http://www.youronlinechoices.com.au/
Kanada: https://youradchoices.ca/
Europa: http://www.edaa.eu/
U.S.A.: http://optout.aboutads.info/#/ oraz http://optout.networkadvertising.org/#/

PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ
Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w
którym posiadamy placówki lub w których zatrudniamy usługodawców, jak również
korzystając z Usług użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane będą przekazywane
do krajów znajdujących się poza granicami jego kraju zamieszkania. W przypadku transferów
z EOG do krajów, które nie są uznane za odpowiednie przez Komisję Europejską,
wprowadziliśmy odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika.

PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ
Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym
posiadamy placówki lub w których zatrudniamy dostawców usług, jak również korzystając z usług,
użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane będą przekazywane do krajów znajdujących się poza
granicami jego kraju zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać reguły
ochrony danych różniące się od zasad obowiązujących w jego kraju. W pewnych okolicznościach sądy,
organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być
uprawnione do dostępu do danych osobowych użytkownika.
Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG: Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję
Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna
lista tych krajów jest dostępna tutaj). W przypadku transferów z EOG do krajów, które nie są uznane za
odpowiednie przez Komisję Europejską, wprowadziliśmy odpowiednie środki w celu ochrony danych
osobowych użytkownika, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
Użytkownik może otrzymać egzemplarz tych środków, kontaktując się z Globalnym Biurem ds. Ochrony
Danych firmy Pentair.

KONTAKT Z NAMI
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności
informacji lub korzystania przez nas z danych osobowych użytkownika, skontaktuj się z nami
pod adresem privacy@pentair.com lub skorzystaj z poniższych informacji:
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KONTAKT Z NAMI
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji lub
korzystania przez nas z danych osobowych użytkownika, skontaktuj się z nami pod adresem
privacy@pentair.com lub skorzystaj z poniższych informacji:
Jeśli użytkownik znajduje się poza granicami EOG, administratorem danych jest:
Pentair Management Company
Do: Global Privacy Office
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900
Minneapolis, MN 55416
Jeśli użytkownik znajduje się na terytorium EOG, administratorem danych jest:
Pentair plc
Irlandzka spółka z siedzibą główną w:
Regal House
70 London Road
Twickenham, London, TW13QS
Wielka Brytania
W lokalizacjach, gdzie wymaga tego prawo, wyznaczyliśmy inspektorów ochrony danych. Z inspektorem
ochrony danych odpowiedzialnym za nasze placówki w Niemczech można skontaktować się pod
adresem:
Dr. Karsten Kinast
Kinast Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Cologne
Niemcy
tel.: +49 (0)221-222 183-0
kinast@kinast-partner.de
Użytkownik może wnieść skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie albo w miejscu,
w którym nastąpiło domniemane naruszenie obowiązującego prawa o ochronie danych. Jednak przed
złożeniem skargi zachęcamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio, w celu umożliwienia nam
bezpośredniej współpracy z użytkownikiem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących
prywatności użytkownika.

SPOSÓB ZMIANY I AKTUALIZACJI NINIEJSZYCH ZASAD ZACHOWANIA POUFNOŚCI
INFORMACJI
Zastrzegamy prawo do aktualizacji niniejszych Zasad zachowania poufności informacji. W takim
przypadku, aktualną wersję opublikujemy na tej stronie oraz zmienimy datę wersji znajdującą się w
górnej części tej strony. Wszelkie zmiany wchodzą w życie, po opublikowaniu zaktualizowanych Zasad
zachowania poufności informacji w Usługach. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza
akceptację zaktualizowanych Zasad zachowania poufności informacji.
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