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XP Distribution traktuje prywatność swoich klientów bardzo poważnie. Chcemy mieć pewność, że nasza Polityka
Prywatności jest czytelna i łatwa do zrozumienia. Poniższa Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych wszystkich
osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez TypeMaker Ltd, występujący pod
nazwami handlowymi XP Distribution oraz X-Rite Photo Europe, a reprezentujący marki X-Rite Photo&Video, Rotolight,
Expoimaging – Rogue/Flathat/ExpoDisc/Flashbender/ExpoDisc, BenQ, UPR-Tek oraz Traid-Orbit.
Polityka Prywatności stanowi o tym co dzieje się z danymi klientów, które zbierane są w formie formularzy dostępnych
online lub w formie drukowanej.
Na potrzeby ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. firma TypeMaker została zarejestrowana jako administrator
danych osobowych. Dane firmy zostały opublikowane na stronie internetowej ICO oraz zarejestrowane pod numerem
Z8086945. Wszelkie pytania dotyczące Ochrony Danych oraz naszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres:
policy@xpdistribution.com

1 Gromadzone informacje

Od osób odwiedzając stronę xpdistribution.com zbieramy i przetwarzamy następujące dane:
1.1 Dane dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie oraz informacje, które nam udostępniasz włączając, ale nie ograniczając
się do: informacji o poruszaniu się po stronie, danych lokalizacji, statystyk logowania oraz innych danych komunikacyjnych.
1.2 Informacje przekazane nam za pomocą dostępnych na stronie formularzy, np. podczas rejestracji w celu otrzymywania
biuletynu lub poprzez kontakt z nami za pomocą strony internetowej.
1.3 Informacje przekazane podczas komunikacji z nami z dowolnego powodu.
Powyższe informacje wykorzystujemy wewnątrz firmy, aby nieustannie ulepszać naszą stronę oraz w sytuacjach, gdzie mają
one zastosowanie. Pozwalają nam na komunikację z Tobą poprzez zaakceptowane kanały, takie jak biuletyny. Informacje o
trendach zawarte na naszej stronie udostępniamy naszym dostawcom, jednak Twoje dane nie są przekazywane stronom
trzecim.

2 Cookies
Cookies to małe pliki, które strona lub dostawca usługi umieszcza na dysku twardym Twojego komputera za pomocą
przeglądarki internetowej (jeśli wyraziłeś na to zgodę), co umożliwia stronie lub dostawcy usługi rozpoznanie Twojej
przeglądarki oraz wychwycenie i zapamiętanie informacji. Dzięki plikom cookies, które są pobierane automatycznie do
Twojego komputera, możemy gromadzić informacje na temat ogólnego korzystania przez Ciebie z internetu. Pliki cookies
podobnie jak informacje które przenoszą, przechowywane są na dysku twardym Twojego komputera. Cookies pomagają
udoskonalać nam stronę internetową oraz podnosić jakość obsługi.
Cookies nie zawierają żadnych informacji o osobie odwiedzającej, gromadzą jedynie dane statystyczne o naszych gościach
oraz informacje o ich poruszaniu się po naszej stronie. Dane statystyczne nie wskazują w żaden sposób danych osobowych
użytkownika. Cookies służą wyłącznie do analizy interakcji użytkowników z naszą stroną i pomagają ją udoskonalać.
Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz na stronie: Wszystko na temat Cookies.

3 Wykorzystanie informacji
Informacje dotyczące Twojej osoby, które gromadzimy i przechowujemy wykorzystywane są przede wszystkim w celu
dostarczania Państwu naszych usług. Ponadto, możemy wykorzystywać gromadzone informacje w następujący sposób:
3.1 Zapewnienie rzetelnych informacji wymaganych od nas w odniesieniu do naszych produktów i usług oraz na temat
innych produktów, które w naszym odczuciu mogą Cię zainteresować, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich
informacji.
3.2 Powiadamianie o wszelkich zmianach na naszej stronie internetowej, takich jak udoskonalenia lub zmiany w obrębie
usług/produktów, które mogą mieć wpływ na obsługę klienta.
3.3 Jeśli jesteś naszym klientem, możemy skontaktować się z Tobą w sprawie towarów i usług podobnych do tych, które były
przedmiotem ostatniej sprzedaży.
3.4 Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w powyższych celach, będziesz miał możliwość wstrzymania zgody
na wykorzystywanie danych podczas wypełniania formularza, za pomocą którego je gromadzimy.

4 Przechowywanie danych osobowych
4.1 Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymać poprawne dane oraz zapewnić właściwe wykorzystanie
posiadanych informacji, wprowadziliśmy w życie fizyczne, elektroniczne i organizacyjne procedury w celu ochrony i
zabezpieczania danych, które zbieramy online.
4.2 Transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczna, a zatem nie możemy zagwarantować, że
dane przesłane nam za pośrednictwem Internetu są wystarczająco zabezpieczone, a informacje przekazują nam Państwo na
własne ryzyko. Otrzymując (lub wybierając) hasło, umożliwiające dostęp do niektórych zawartości naszej strony, stajesz się
odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego hasła.

5 Łącza do stron trzecich
Na naszej stronie znajdują się linki prowadzące do stron internetowych innych firm. Strony te powinny posiadać swoją
własną Politykę Prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za jej zawartość, ponieważ nie
mamy na nią wpływu.

6 Dostęp do informacji
Ustawa o ochronie danych osobowych z 1998 daje użytkownikom prawo dostępu do przekazanych na ich temat informacji.
Dostęp do wszystkich informacji na swój temat, które gromadzimy online możesz uzyskać dzięki własnemu kontu
użytkownika.
Aby chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych, podejmujemy stosowne kroki, w celu weryfikacji Twojej
tożsamości przed udzieleniem dostępu do konta lub wprowadzaniem w jego obrębie zmian.

7 Kontakt
W razie wątpliwości, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące naszej polityki prywatności:
info@xpdistribution.com

