OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ – ABB UE

Osoby, których dane dotyczą – ABB UE
Formularz żądania dostępu
ABB dba o poszanowanie praw osób, których dane dotyczą, przyznanych im na podstawie
stosownych przepisów o ochronie danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić ich dane
osobowe. Jeżeli chcesz skontaktować się z ABB w celu weryfikacji, aktualizacji lub usunięcia
jakichkolwiek swoich danych oraz preferencji w zakresie ich przetwarzania przez ABB, uzupełnij
poniższy formularz i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Z tego formularza mogą korzystać również obecni pracownicy ABB na całym świecie, którzy
zechcą uzyskać dostęp do swoich danych.

Twoje dane
Imię:
Nazwisko:
Poprzednie nazwisko (jeśli
dotyczy):

Adres, który Twoim zdaniem ABB może posiadać
Linia adresu 1:
Linia adresu 2:
Miasto/miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo/ stan:
Państwo:
Aktualny adres e-mail:
Poprzedni adres e-mail (jeśli
dotyczy):
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Wybierz preferowany język komunikacji z ABB


angielski (język biznesowy ABB)



łotewski



bułgarski



maltański



chorwacki



niderlandzki



czeski



niemiecki



duński



polski



estoński



portugalski



fiński



rumuński



francuski



słowacki



grecki



słoweński



hiszpański



szwedzki



irlandzki



węgierski



litewski



włoski

Co łączy Cię z ABB?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi:


Jestem aktualnym przedstawicielem ds. sprzedaży lub aktualnym klientem



Jestem na liście wysyłkowej dotyczącej sprzedaży



Jestem byłym klientem ABB



Jestem osobą prywatną, która zamówiła usługę lub newsletter ABB



Jestem dostawcą ABB



Jestem byłym dostawcą ABB



Jestem pracownikiem ABB



Jestem byłym pracownikiem ABB



Jestem emerytowanym pracownikiem ABB



Jestem wykonawcą ABB pełniącym określoną rolę jak pracownik



Jestem byłym wykonawcą ABB pełniącym określoną rolę jak pracownik



Żadna z powyższych odpowiedzi, ale uważam, że ABB może przetwarzać moje dane
osobowe
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Co chcesz, abyśmy zrobili?
Jaki jest Twój wniosek?


Chcę zmienić moje dane osobowe



Chcę zobaczyć moje dane osobowe, które posiada ABB



Chcę zmienić moje preferencje zgody



Chcę, aby z rejestrów ABB usunięto moje dane



Chcę złożyć skargę na temat sposobu, w jaki ABB przetwarza moje dane osobowe

Opisz, w możliwie najprostszy sposób, czego potrzebujesz:

Co dalej
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (jako załącznik do e-maila) na adres
privacy@abb.com, z konta e-mail wskazanego powyżej.
Prosimy również o załączenie skanu ważnego dokumentu tożsamości. Proces ten jest konieczny
do potwierdzenia Twojej tożsamości. ABB nie wprowadzi zmian w danych osobowych, dopóki
nie upewnimy się, że instrukcji w tym zakresie udziela nam właściciel danych osobowych.
Ze skanu należy usunąć numer dokumentu tożsamości oraz zdjęcie. Można to zrobić poprzez
skopiowanie dokumentu tożsamości i usunięcie tych dwóch pozycji, a następnie wykonać kopię
gotową do przesłania do nas. Ponadto należy również zasłonić wszelkie inne dane
identyfikacyjne, które powinny zostać usunięte przy dostarczaniu kopii osobie trzeciej (zgodnie
z prawem kraju, który wydał dokument tożsamości).
ABB udzieli odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzając, że możemy zaakceptować
żądane zmiany.
Po wprowadzeniu żądanych zmian otrzymasz dalsze powiadomienia z adresu privacy@abb.com.

Informacja o Polityce prywatności
Twoje dane osobowe
ABB Business Services Sp. z o.o., ul. Żegańska 1, Warszawa, Polska, będzie tzw.
„Administratorem” Twoich danych osobowych. Spółka ta będzie kontrolowała sposób
wykorzystywania danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o polityce prywatności,
gdyż odpowiada za zarządzanie wnioskami w sprawie danych osobowych w Grupie ABB.
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Czego potrzebujemy
Wykorzystujemy dane osobowe, które ujawniasz nam w formularzu wniosku oraz w kolejnych
etapach procesu, konieczne do realizacji Twojego wniosku.

Dlaczego tego potrzebujemy
Dane osobowe, które gromadzimy, będą użyte do realizacji przesłanego nam przez Ciebie
wniosku. Nie będziemy wykorzystywać ich w żadnym innym celu.
Uzyskujemy od Ciebie jedynie dane osobowe, których potrzebujemy dla tych celów.
Twoje dane osobowe uzyskujemy na podstawie wymogu prawnego, w celu realizacji Twojego
wniosku w związku z zarządzaniem Twoimi danymi osobowymi, zgodnie z rozporządzeniem (UE)
2016/679 (RODO), lub przepisów o ochronie danych obowiązujących w Norwegii, Islandii,
Liechtensteinie i Szwajcarii.

Co z nimi robimy
Twoje dane osobowe przekazujemy następującym osobom trzecim, dla wskazanych celów, w
ramach działań przetwarzania danych:
Nazwa lub kategoria
odbiorcy (w kraju poza UE):

Inne Spółki w Grupie ABB (zob. www.abb.com)

Lokalizacja odbiorcy:

Zarówno w UE, jak i poza UE

Cel:

Na potrzeby rozpatrzenia wniosku przekażemy Twoje dane
jedynie koniecznym Spółkom w Grupie ABB

Środki zabezpieczające
stosowane do ochrony
danych osobowych:

Umowa oparta na wzorcowych klauzulach UE

Możesz otrzymać kopię środków zabezpieczających, które stosujemy do ochrony danych
osobowych, pisząc na adres privacy@abb.com.

Jak długo przechowujemy dane
Twoje dane osobowe, które przekazałeś nam w „Formularzu żądania dostępu – Osoba, której
dane dotyczą w UE”, będziemy przechowywać i przetwarzać do czasu zrealizowania Twojego
wniosku i przez dodatkowy okres 6 miesięcy. Po tym czasie w bezpieczny sposób usuniemy
Twoje dane osobowe.

Jakie masz prawa?
Masz prawo do:
•
•
•
•

•

poprawienia wszelkich błędów w danych osobowych lub ich aktualizacji,
otrzymania kopii swoich danych osobowych, które posiadamy,
usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie których nie mamy już podstawy prawnej
do ich wykorzystywania,
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu (pod warunkiem, że nasze powody przetwarzania nie przeważają
względem jakiegokolwiek zastrzeżenia praw do prywatności danych), lub
ograniczenia sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w czasie
wyjaśniania skargi.
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Możesz złożyć taki wniosek, uzupełniając „Formularz żądania dostępu – Osoba, której dane
dotyczą w UE”. W niektórych okolicznościach możemy być zmuszeni do ograniczenia
powyższych praw w celu zabezpieczenia interesu publicznego (np. zapobieżenia lub wykrycia
przestępstwa) lub naszych interesów (np. utrzymanie tajemnicy prawnej).
W celu złożenia skargi na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych, możesz
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych naszej Grupy, pisząc na adres
privacy@abb.com, lub przesyłając swoją skargę poprzez „Formularz żądania dostępu – Osoba,
której dane dotyczą w UE”.
Jeżeli nasza odpowiedź nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, lub jeśli uważasz, że
przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz również skontaktować się z
organem ds. ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania lub zatrudnienia bądź w kraju, gdzie
mogło mieć miejsce naruszenie przepisów o ochronie danych.
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