
Informacja   o   polityce   prywatności   na   www.rollon.com   

  

Witamy   na   naszej   stronie   internetowej   i   dziękujemy   za   zainteresowanie   naszą   firmą.   Bardzo   poważnie   
podchodzimy   do   kwes�i   ochrony   danych   osobowych   i   przetwarzamy   je   wyłącznie   zgodnie   z   obowiązującym   
prawem   dotyczącym   ochrony   danych   osobowych,   w   szczególności   z   ogólnym   rozporządzeniem   o   ochronie   
danych   („RODO”)   i   określonymi   lokalnymi   przepisami,   jeśli   takowe   istnieją.   Niniejsze   zasady   ochrony   danych   
osobowych   zawierają   wszystkie   informacje   na   temat   sposobu   przetwarzania   przez   firmę   Rollon   danych   
osobowych   podczas   odwiedzania   naszej   strony   internetowej   oraz   praw   użytkownika,   którego   dane   dotyczą.   

Kilka   słów   w   odniesieniu   do   niektórych   użytych   terminów:   

„dane   osobowe”   oznaczają   informacje   o   zidentyfikowanej   lub   możliwej   do   zidentyfikowania   osobie   fizycznej   
(„osobie,   której   dane   dotyczą”);   Obejmują   one   między   innymi:   imię   i   nazwisko,   numer   identyfikacyjny,   dane   
o   lokalizacji,   identyfikator   internetowy.  

„dane   anonimowe”   to   dane,   które   nie   mają   odniesienia   do   użytkownika.     

Wszystkie   użyte   terminy,   jeśli   nie   podano   innej,   mają   takie   samo   znaczenie,   jak   w   RODO.   

  

Prawa   osoby,   której   dane   dotyczą   

Chcielibyśmy   poinformować   o   prawach   osoby,   której   dane   dotyczą.   Prawa   te   są   określone   w   art.   15   –   22   
RODO   i   obejmują:   

• Prawo   dostępu   przysługujące   osobie,   której   dane   dotyczą   (art.   15   RODO)   

• Prawo   do   usunięcia   danych   („prawo   do   bycia   zapomnianym”)   (art.   17   RODO)   

• Prawo   do   sprostowania   danych   (art,   16   RODO)   

• Prawo   do   przenoszenia   danych   (art.   20   RODO)   

• Prawo   do   ograniczenia   przetwarzania   (art.   18   RODO)   

• Prawo   do   sprzeciwu   (art.   21   RODO)   

  

Aby   skorzystać   z   tych   praw,   należy   (najlepiej)   skontaktować   się   z    privacy@rollon.com .   To   samo   dotyczy   pytań   
dotyczących   sposobu   przetwarzania   danych.   Mają   Państwo   również   prawo   do   wniesienia   skargi   do   organu   
nadzorczego   ds.   ochrony   danych.   

  

Prawo   do   sprzeciwu   

W   odniesieniu   do   prawa   do   sprzeciwu   prosimy   zwrócić   uwagę   na   następujące   kwes�e:   

Podczas   przetwarzania   danych   osobowych   użytkownika   w   celu   marke�ngu   bezpośredniego   (dalsze   
informacje   mogą   być   uzyskane   z   naszej   polityki   prywatności   dla   klientów/dostawców),   użytkownik   ma   
prawo   w   dowolnym   momencie   sprzeciwić   się   temu   procesowi   przetwarzania   danych   bez   podania   powodów   
takiego   sprzeciwu.   Dotyczy   to   również   profilowania   w   zakresie,   w   jakim   jest   ono   związane   z   marke�ngiem   
bezpośrednim.   
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W   przypadku   sprzeciwu   Użytkownika   do   prze   sprzeciwia   się   przeznaczeniu   w   celu   marke�ngu   
bezpośredniego,   nie   będziemy   już   w   takich   celach   przetwarzania   jego   danych   osobowych,   ale   nie   będziemy   
w   stanie   naruszone   żadne   wcześniejsze   działania.   Sprzeciw   jest   bezpłatny   i   można   go   zgłosić   w   sposób   
nieoficjalny,   kontaktując   się   z   nami,   najlepiej   poprzez:    privacy@rollon.com .   

Osoba,   której   dane   dotyczą,   ma   prawo   w   dowolnym   momencie   wnieść   sprzeciw   –   z   przyczyn   związanych   z   
jej   szczególną   sytuacją   –   wobec   przetwarzania   dotyczących   jej   danych   osobowych;   w   tym   profilowania   na   
podstawie   tych   przepisów.   

Administratorowi   nie   wolno   już   przetwarzać   tych   danych   osobowych,   chyba   że   wykaże   on   istnienie   ważnych   
prawnie   uzasadnionych   podstaw   do   przetwarzania,   nadrzędnych   wobec   interesów,   praw   i   wolności   osoby,   
której   dane   dotyczą,   lub   podstaw   do   ustalenia,   dochodzenia   lub   obrony   roszczeń.     

  

Cele   i   podstawy   prawne   przetwarzania   danych   

Przetwarzanie   danych   osobowych   jest   zgodne   z   przepisami   RODO   i   wszystkimi   innymi   obowiązującymi   
przepisami   dotyczącymi   ochrony   danych.   Podstawy   prawne   przetwarzania   danych   wynikają   w   szczególności   
z   art.   6   RODO.   

Wykorzystujemy   Państwa   dane   w   oparciu   o   art.   6   I   1   b,   c   RODO   do   inicjowania   działalności   gospodarczej,   
wypełniania   zobowiązań   umownych   i   prawnych,   do   prowadzenia   stosunków   umownych,   oferowania   
produktów   i   usług   oraz   do   konsolidacji   relacji   z   klientami,   które   mogą   obejmować   marke�ng   i   marke�ng   
bezpośredni,   art.   6   I   1   f   RODO.   

Państwa   zgoda,   art.   6   I   1   RODO,   może   również   stanowić   podstawę   prawną   przetwarzania   danych.   Będziemy   
informować   o   celach   przetwarzania   danych   i   prawie   do   wycofania   zgody,   za   każdym   razem,   gdy   zwrócimy   się   
o   zgodę.   Jeśli   zgoda   dotyczy   również   przetwarzania   szczególnych   kategorii   danych   osobowych,   w   trakcie   
procesu   zgody   wyraźnie   o   tym   powiadomimy.   

Przetwarzanie   szczególnych   kategorii   danych   osobowych   w   rozumieniu   art.   9   ust.   1   RODO   może   mieć   
miejsce   jedynie   w   razie   potrzeby   na   podstawie   przepisów   prawnych   i   nie   ma   powodu,   aby   zakładać,   że   
uzasadnione   interesy   powinny   mieć   pierwszeństwo   przed   wyłączeniem   przetwarzania   takich   danych.   

  

Przekazywanie   danych   /   ujawnianie   danych   stronom   trzecim   

Przekażemy   Twoje   dane   wyłącznie   osobom   trzecim   w   ramach   określonych   przepisów   ustawowych   lub   na   
podstawie   Twojej   zgody.   We   wszystkich   innych   przypadkach   informacje   nie   będą   przekazywane   osobom   
trzecim,   chyba   że   jesteśmy   do   tego   zobowiązani   ze   względu   na   obowiązkowe   przepisy   prawne   (ujawnienie   
organom   zewnętrznym,   w   tym   organom   nadzoru   lub   organom   ścigania).   W   przypadku   gdy   dane   osobowe   są   
przekazywane   lub   ujawniane   stronie   trzeciej   i   jest   to   wymagane,   upewniamy   się,   że   istnieje   odpowiedni   
instrument   ochrony   danych   (np.   umowa   o   ochronie   danych   zgodnie   z   art.   28   III   RODO,   standardowe   klauzule   
ochrony   danych   UE,   wiążące   zasady   korporacyjne,   Art.   46   II   b,   c   RODO).   Możemy   przekazywać   Państwa   dane   
do   dalszych   spółek   grupy   TIMKEN,   której   jesteśmy   częścią,   jeżeli   jest   to   wymagane   do   celów   
organizacyjno-administracyjnych   (art.   6   I   1   f   RODO)   lub   jeśli   wyrazili   na   to   Państwo   zgodę   (art.   6   I   1   a   RODO).   

  

Odbiorcy   danych   /   kategorie   odbiorców   

W   ramach   naszej   organizacji   zapewniamy,   że   do   przetwarzania   danych   osobowych   uprawnione   są   wyłącznie   
osoby,   które   są   zobowiązane   do   przetwarzania   danych   osobowych   w   celu   wypełnienia   zobowiązań   
umownych   i   prawnych.   W   niektórych   przypadkach   usługodawcy   zewnętrzni   mogą   wspierać   nasze   działy   
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korporacyjne   w   wykonywaniu   ich   zadań   (np.   dostawcy   usług   informatycznych).   Każdy   taki   dostawca   usług  
jest   zakontraktowany   zgodnie   z   wymogami   ochrony   danych.     

  

Przekazywanie   danych   osobowych   do   państwa   trzeciego   

Przekazywania   danych   osobowych   do   państwa   trzeciego   (poza   Unią   Europejską)   lub   Europejskim   obszarem   
Gospodarczym)   odbywa   się   wyłącznie   na   podstawie   przepisów   prawa   lub   pod   warunkiem   wyrażenia   przez   
użytkownika   zgody   na   takie   przekazanie   danych.   Wszędzie   tam,   gdzie   odbywa   się   takie   przeniesienie,   
wykorzystywane   są   odpowiednie   instrumenty,   takie   jak   np.   standardowe   klauzule   ochrony   danych   UE   lub   
wiążące   reguły   korporacyjne   ,   art.   46   II   b,   c   RODO.   Państwa   dane   mogą   zostać   przesłane   do   USA.   

  

Okres   przechowywania   danych   

Dane   osobowe   zbierane   podczas   korzystania   z   naszej   strony   internetowej   lub   usług   informatycznych   są   
przetwarzane   zgodnie   z   zasadami   zminimalizowania   ilości   danych   i   ograniczenia   ich   przechowywania,   
oznacza   to,   że   dane   są   usuwane   natychmiast   po   zaprzestaniu   zgodnego   z   prawem   przetwarzania   ich   w   
określonym   celu   (na   które   może   mieć   wpływ   oświadczenie   o   wyrażeniu   zgody)   lub   są   one   wymagane   do   
zachowania   ich   z   przyczyn   prawnych.   O   ile   korzystanie   z   naszej   strony   internetowej   prowadzi   do   interakcji   z   
Państwem,   która   nie   ogranicza   się   wyłącznie   do   przeglądania   treści,   Prosimy   o   zapoznanie   się   z   naszą   
Informacją   o   Polityce   Prywatności   dla   Klientów/Dostawców   lub   w   przypadku   aplikacji   na   stanowisko,   z   
Informacją   o   Polityce   Prywatności   dla   Kandydatów   na   Stanowiska   ,   w   celu   uzyskania   odpowiednich   
informacji.   

W   odniesieniu   do   okresu   przechowywania   danych   w   odniesieniu   do   plików   cookies,   z   których   możemy   
korzystać   na   naszej   stronie   internetowej,   prosimy   o   zapoznanie   się   z   odpowiednimi   informacjami   zawartymi   
w   naszej    polityce   plików   cookies .   

  

Obowiązek   dostarczania   danych   

Do   zainicjowania,   wykonania   i   zakończenia   stosunku   umownego   lub   zobowiązania   prawnego   wymagane   jest   
podanie   szeregu   danych   osobowych.   To   samo   dotyczy   korzystania   z   naszej   strony   internetowej   i   różnych   
funkcji,   które   zapewniamy.   

Należy   pamiętać,   że   podanie   pewnych   danych   osobowych   może   być   wymagane   w   przypadku   pewnych   opcji   
lub   usług   dostępnych   za   pośrednictwem   naszej   strony   internetowej.   Jeśli   nie   dostarczą   Państwo   wszystkich   
danych   wymaganych   w   danym   kontekście,   mogą   nie   być   Państwo   w   stanie   w   pełni   korzystać   z   naszej   strony   
internetowej,   pojedynczych   funkcji   lub   usług.   

  

Kategorie   danych,   źródła   i   pochodzenie   danych   

Przetwarzane   przez   nas   dane   są   uzyskiwane   od   Państwa   jako   osób,   których   dane   dotyczą   i   są   zdefiniowane   
w   odpowiednim   kontekście:   Podczas   przeglądania   naszej   strony   internetowej,   mogą   być   przetwarzane   
następujące   dane:   

• Dostawca   usług   internetowych   

•   Informacje   na   stronie   internetowej,   z   której   Przeszli   Państwo   na   naszą   stronę   (Referrer-URL)   

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/7113175/Policy%20Privacy/2021%20-%20Cookie%20Policy/Cookie%20Policy%202021%20-%20PL.pdf


• Przeglądarka   i   system   operacyjny   urządzenia   (typ   i   wersja)   

•   Państwa   adres   IP   

• Wymagane   dane,   ilość   przesyłanych   danych   

• Treści   wyszukiwane   na   naszej   stronie   internetowej   

  

Ze   względów   bezpieczeństwa   technicznego   (szczególnie   w   celu   ochrony   naszych   systemów   przed   atakami)   
przechowujemy   dane   przez   okres   wymagany   do   wyżej   wymienionych   celów.   Podstawą   prawną   
przetwarzania   danych   jest   nasz   interes   w   prawidłowym   technicznym   i   bezpiecznym   funkcjonowaniu   naszej  
strony   internetowej,   art.   6   I   1   f   RODO.   Po   upływie   tego   czasu   możemy   dalej   przetworzyć   Państwa   dane   w   
formie   anonimowej,   co   uniemożliwi   nam   ponowne   ustanowienie   jakiegokolwiek   łącza   do   użytkownika.   

  

Przetwarzanie   danych   osobowych   w   przypadku   zapytania   o   kontakt   

Jeśli   skontaktują   się   Państwo   z   nami   za   pośrednictwem   poczty   e-mail,   przetworzymy   dane   wyłącznie   w   
celach   określonych   w   Państwa   wniosku.   Dane   osobowe,   które   mogą   zostać   przetwarzane   to:   

•   Imię,   nazwisko   i   tytuł   

• Adres   e-mail   i/lub   dalsze   dane   kontaktowe   

• Wszelkie   dalsze   dane,   podane   dobrowolnie     

    

Podstawa   prawna   przetwarzania   danych   zależy   od   celu,   w   jakim   się   z   nami   kontaktuje.   Możemy   przetwarzać   
Pańskie   dane   w   kontekście   (przed-/po-)   umownym   (art.   6   I   1   b   RODO)   lub   jakimkolwiek   innym,   dla   którego   
została   wyrażona   zgoda   (art.   6   I   1   a   RODO).   W   zależności   od   charakteru   i   celu   zgłoszenia,   możemy   przekazać   
dane   kontaktowe   do   podmiotu,   dystrybutora   lub   podmiotu   partnera   sprzedaży   firmy   Rollon,   który   jest   
właściwy   dla   mojego   wniosku   i/lub   miejsca   zamieszkania.   Podstawą   prawną   jest   wyrażona   zgoda,   art.   6   I   1   a   
RODO.   Partner   ten   nie   będzie   wykorzystywał   moich   danych   do   żadnego   innego   celu,   jeśli   nie   wyrażę   na   to   
odrębnej   zgody.   

  

Składanie   podań   o   pracę   online   

Za   pośrednictwem   naszego   portalu   kariery   mogą   Państwo   składać   podania   o   pracę   na   wolnych   stanowiskach   
w   naszej   firmie.   Aby   uzyskać   informacje   na   temat   sposobu   przetwarzania   Państwa   danych   osobowych   w   
trakcie   procesu   ubiegania   się   o   pracę,   należy   zapoznać   się   z   informacją   o   polityce   prywatności,   która   
znajduje   się   w   naszym   portalu   kariery.   

  

Pliki   cookies   

Nasza   strona   internetowa   używa   plików   „cookies”,   które   służą   do   bezpiecznego   i   sprawnego   funkcjonowania   
naszej   strony   internetowej   (w   oparciu   o   nasz   uzasadniony   interes,   art.   6   I   1   f   RODO),   a   także   do   tego,   aby   
treści   były   bardziej   przyjazne   dla   użytkownika   (na   podstawie   Państwa   zgody,   art.   6   I   1   a   RODO).   



Szczegółowe   informacje   na   temat   plików   cookie,   których   możemy   używać,   oraz   sposobu   przetwarzania   
danych   osobowych   w   tym   zakresie   można   znaleźć   w   naszej    Polityce   Plików   Cookie .   

  

Rejestracja   do   różnych   celów   

Użytkownicy   mogą   przekazywać   dane   osobowe,   aby   umożliwić   im   rejestrację   w   naszych   zasobach   cyfrowych   
w   różnych   celach,   takich   jak:   Pobieranie   plików   CAD,   pobieranie   treści,   seminaria   internetowe,   subskrypcja   
newsle�era,   dostęp   do   opłat   technicznych,   itp.   Ze   względu   na   naszą   politykę   nie   zapewniamy   całkowicie   
otwartego   dostępu   do   tych   źródeł,   w   których   jednocześnie   przestrzegamy   zasady   zminimalizowania   ilości   
danych,   ponieważ   możemy   obowiązkowo   zażądać   różnych   danych   osobowych   (każdy   z   nich   oznaczony   *).   na   
różnych   etapach   podróży   użytkownika,   takich   jak:   

-   Adres   e-mail   

- Firma   

-   Kraj   

- Imię,   Nazwisko   

- Oddział   

- Adres   pocztowy   

  

Dobrowolnie,   można   również   podać   następujące   dane:   

-   Stanowisko   

- Telefon   stacjonarny   

- Numer   faksu   

  

Dane   osobowe   przetwarzane   są   na   podstawie   Państwa   zgody,   art.   6   I   1   f   RODO.   Jeśli   zakończą   Państwo   
proces   rejestracji   i   zaprenumerują   nasz   newsle�er,   możemy   przetwarzać   Państwa   dane   w   celu   przesyłania   
Państwu   naszego   newsle�era.   Aby   zapobiegać   nadużyciom   w   rejestracji,   zawsze   wysyłamy   pustą   wiadomość   
elektroniczną   na   podany   przez   Państwa   adres   e-mail   w   celu   potwierdzenia   zainteresowania   subskrypcją.   

Modele   CAD,   katalogi   produktów   i   dalsze   usługi   do   Państwa   dyspozycji   za   pomocą   pla�orm   oferowanych   
przez   naszych   Partnerów   

Współpracujemy   z   TraceParts   SAS,   Par   Eco   Normandies,   76430   Saint   Romain,   Francja   i   CADENAS   ITALIANA   
S.r.l   (kod   podatkowy.   02818740363)   Via   Bassa   Dei   Sassi   ½,   40138   Bolonia,   firmami   wyspecjalizowanymi   w   
takich   usługach   jak   tworzenie   modeli   CAD   produktów   Rollon,   katalogów   produktów   Rollon   i   dostępu   do   
produktów   Rollon   za   pomocą   pla�orm   internetowych.   Jeśli   są   Państwo   zarejestrowanymi   klientami,   
oferujemy   Państwu   usługę   logowania   jednokrotnego,   która   umożliwia   wygodny   dostęp   do   produktów   
dostarczanych   przez   naszych   partnerów    TraceParts    i    CADENAS .   Opcja   ta   jest   dostępna   poprzez   użycie   
HubSpot,   który   przesyła   Państwa   dane   (dane   wprowadzone   w   momencie   założenia   konta   na   naszej   stronie)   
do   partnera,   na   którego   stronę   chcą   się   Państwo   dostać.     
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Jest   to   konieczne   w   celu   udzielenia   odpowiedzi   na   pytania   zadawane   przez   Państwa   na   danej   stronie   i   w   
celu   weryfikacji   Państwa   związku   z   nami,   który   jest   wstępnym   warunkiem   uzyskania   dostępu   do   produktów   
naszych   partnerów.   Dodatkowo,   dane   te   są   wykorzystywane   do   poinformowania   Państwa   w   przypadku,   
gdyby   uległy   zmianie   specyfikacje   produktów,   przedmiotu   Państwa   zapytania,   co   pozwala   nam   na   stałą   
aktualizację   Państwa   danych   i   skontaktowania   się   z   Państwem   w   wyżej   opisanej   sytuacji.   Informacja   
dotycząca   treści,   do   których   uzyskali   Państwo   dostęp   znajduje   się   zarówno   u   nas,   jak   i   u   naszych   partnerów.   
Przesyłamy   Państwa   dane   w   ten   sam   sposób,   w   jaki   przesyłamy   je   do   naszego   dostawcy   usług,   w   przypadku   
gdyby   nie   byli   Państwo   jeszcze   zarejestrowani   na   naszej   stronie,   lecz   należycie   Państwo   do   społeczności   
naszego   partnera   i   mają   Państwo   dostęp   do   oferowanych   przez   nas   treści   na   pla�ormie   naszego   partnera.   
Podstawą   prawną   tej   procedury   jest   wyrażenie   zgody   na   przetwarzanie   danych,   na   podstawie   art.   6   I   1   a   
UE-RODO,   który   dotyczy   zarówno   przesyłania   Państwa   danych   do   naszego   partnera   CADENAS   i   przesłanie   
Państwa   danych   z   CADENAS   do   Rollon.   Ponieważ   Państwa   dane   przetwarzane   są   w   celu   rozpoczęcia   lub   
wykonania   umowy,   podstawa   prawną   jest   art.   6   I   1   b   UE-RODO.   Aby   wykorzystać   Państwa   dane   do   celów   
reklamowych,   potrzebna   jest   na   to   Państwa   zgoda,   zgodnie   z   art.   6   I   1   a   UE-RODO,   który   jest   podstawą   
prawną   dla   wyżej   wymienionej   procedury.   Z   każdym   z   naszych   partnerów   zawarliśmy   specjalne   
porozumienie   w   sprawie   ochrony   danych   osobowych.   W   celu   uzyskania   dalszych   informacji   dotyczących   
przetwarzania   Państwa   danych   osobowych   przez   firmę   CADENAS   na   jej   pla�ormie,   prosimy   zapoznać   się   z   
h�ps://www.cadenas.de/en/company/data-privacy .     

Dotyczy   to   również   pla�ormy   firmy    TraceParts ,   z   jedyną   różniącą,   że   zgodna   na   przetwarzanie   danych   
osobowych   dotyczy   przesyłania   Państwa   danych   do   firmy   TraceParts,   Art.   6   I   1   a   UE-RODO,   oraz   wymagana   
jest   oddzielna   zgody   dla   nas   i   dla   firmy   TraceParts   na   utworzenie   konta   na   jej   stronie   internetowej   zgodnie   z   
polityką   prywatności,   z   którą   można   zapoznać   się   na   stronie    h�ps://info.traceparts.com/legal/general-gtu/ .   

Cele   marke�ngowe   

Firma   Rollon   pragnie   pielęgnować   relacje   z   klientami   i   przesyłać   informacje   oraz   oferty   dotyczące   produktów   
/   usług.   Z   tego   względu   dane   użytkownika   są   przetwarzane   w   celu   przesłania   odpowiednich   informacji   i   ofert   
pocztą   elektroniczną.   Podstawą   prawną   jest   nasz   uzasadniony   interes   (art.   6   I   1   f   RODO).   Jeśli   wyrażą   
Państwo   zgodę,   możemy   również   udostępniać   Państwa   dane   naszym   spółkom   macierzystym   i/lub   
powiązanym   (Timken-/   Groeneveld-Beka-   i   Rollon   można   znaleźć    tutaj ),   które   mogą   wykorzystywać   te   dane   
do   promowania   swoich   własnych   towarów   i   usług,   art.   6   I   1   a   RODO.   

Użytkownik   może   w   dowolnym   momencie   sprzeciwić   się   wykorzystaniu   swoich   danych   osobowych   do   celów   
marke�ngu   bezpośredniego;   dotyczy   to   również   profilowania   w   zakresie,   w   jakim   jest   ono   związane   z   
marke�ngiem   bezpośrednim.   W   przypadku   sprzeciwu   z   Państwa   strony,   zaprzestaniemy   przetwarzania   
Państwa   danych   osobowych.   

Mogą   Państwo   wycofać   swoją   zgodę   w   dowolnym   momencie,   bezpłatnie   i   nieoficjalnie   bez   podania   
powodów,   najlepiej   pod   adresem    privacy@rollon.com .   

  

W   pełni   zautomatyzowane   decyzje   

Nie   stosujemy   w   pełni   zautomatyzowanych   procesów   decyzyjnych.   

  

Linki   do   treści   innych   firm   

Nasza   strona   internetowa,   wyraźnie   widoczna,   zawiera   linki   do   treści   internetowych   stron   trzecich.   W   
przypadku   pojawienia   się   takich   linków,   nie   możemy   wpływać   na   ich   treść.   Dlatego   też   nie   możemy   ponosić   

https://www.cadenas.de/en/company/data-privacy
https://info.traceparts.com/legal/general-gtu/
https://www.rollon.com/GLOBAL/en/contacts/
mailto:privacy@rollon.com


żadnej   odpowiedzialności   za   takie   treści.   Wyłączną   odpowiedzialność   za   wszystkie   takie   treści   ponosi   
dostawca   .   

Jednak   przed   ich   połączeniem   dokładnie   sprawdzimy   każdą   stronę,   do   której   odsyłamy,   pod   kątem   
ewentualnych   naruszeń   prawa.   Oczywiste   naruszenia   prawa   nie   są   w   tej   chwili   omawiane.   Ponieważ   zgodnie   
z   obowiązującym   prawem   nie   jest   wymagane   stałe   monitorowanie   treści   powiązanych   z   naruszeniami  
prawa,   jeśli   nie   zostanie   wyraźnie   zgłoszone   naruszenie   prawa,   nasze   działania   będą   ograniczone   do  
natychmiastowej   reakcji   poprzez   powiadomienie   i   usunięcie,   w   każdym   przypadku,   gdy   dowiemy   się   lub   
powinniśmy   być   informowani   o   takim   naruszeniu.   

  

Administrator   i   inspektor   ochrony   danych   osobowych   

  

Rollon   S.p.A.,   20871   Vimercate   (MB),     

Via   Trieste   no.   26,   NIP   05999150963   

Tel.   +39   039   62591     

E-mail:    infocom@rollon.com   

  

Kontakt   z   inspektorem   ochrony   danych:    privacy@rollon.com   

mailto:infocom@rollon.com
mailto:privacy@rollon.com

