POLITYKA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH-AFB TŁUMACZENIA
Polityka ochrony danych wdrożona w firmie AFB Tłumaczenia Magdalena Janiczek ul. Racławicka 15/19, 53-149
Wrocław odnosi się do wszelkich danych osobowych i danych o charakterze prywatnym, które mogą być przetwarzane
za pośrednictwem strony internetowej www.afb-tlumaczenia.com a także danych zawartych w korespondencji
prowadzonej przez pracowników firmy AFB Tłumaczenia z klientami lub potencjalnymi klientami biura. Stworzyliśmy
ją, gdyż cenimy i chcemy chronić prywatność danych naszych klientów, w związku z czym naszym priorytetem jest ich
bezpieczeństwo na każdym etapie współpracy.

Firma AFB Tłumaczenia Magdalena Janiczek jest użytkownikiem danych osobowych a nie ich administratorem.
Danych nie gromadzimy a jedynie użytkujemy wyłącznie w celu realizacji zamówień związanych z tłumaczeniami
zwykłymi oraz przysięgłymi. Dane te w żadnym momencie nie są wykorzystywane do celów marketingowych, a także,
co ważne, nigdy nie były i nie będą przez nas udostępniane, w tym odsprzedawane innym podmiotom czy stronom np.
w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Biuro AFB Tłumaczenia w ramach swojej działalności
powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nim, wyłącznie zakresie niezbędnym dla
realizacji zleceń tłumaczeń lub ich wyceny. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji
zamówionych usług. AFB Tłumaczenia przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami obowiązującej Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wykorzystując przy tym wymagane przez przepisy prawa
krajowego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i
zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby
nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą
lub zniszczeniem. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo
żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia
zrealizowanie transakcji, dostarczenie zamówionych usług oraz jakąkolwiek komunikację.
W przypadku dokumentów tajnych, wrażliwych lub poufnych stosujemy procedurę klauzuli poufności.

