
Ochrona danych osobowych 

Korzystając z tej strony, akceptują Państwo niniejsze przepisy o ochronie danych 
osobowych. Administratorem danych Administratorem danych jest Graitec 
Innovation, którego siedziba; siedziba główna znajdująca się pod adresem 17, 
Burospace 17 91570 - Francja. 

Wersja zaktualizowana 12 lipca 2022 r.

1. Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Graitec

Poszanowanie Państwa anonimowości podczas wyszukiwania informacji na naszych 
stronach jest szczególnie ważne dla firmy Graitec. Grupa Graitec (w tym Graitec 
Innovation i jej filie, "Graitec") dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu 
prywatność online podczas odwiedzania stron graitec.com i graitec.com/uk.  
Celem niniejszej polityki prywatności jest dostarczenie Państwu dokładnych 
informacji na temat tego, jakie informacje możemy o Państwu zbierać podczas 
odwiedzania naszej strony internetowej oraz w jaki sposób możemy je 
wykorzystywać. Chcemy również poinformować Cię o tym, jak przekazujemy je z 
przyczyn technicznych, innym podmiotom lub firmom. 
Twoje prawa są dla nas ważne i chcemy się upewnić, że jesteś ich świadomy. 
O osobach odwiedzających stronę nie są zbierane automatycznie żadne dane 
osobowe. Wszelkie inne dane osobowe, które możesz nam przekazać, są 
gromadzone w celu, w jakim zostały dostarczone i/lub za Twoją zgodą. Na przykład, 
gdy wypełniasz formularz, aby otrzymywać od nas informacje, podając swoje imię i 
nazwisko, e-mail lub numer telefonu. Jeśli zdecydujesz się nie dostarczyć nam 
niezbędnych danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć usług 
oferowanych na stronie. 
Możemy jednak zbierać adresy IP i pliki cookie, aby umożliwić nam zarządzanie 
niektórymi aspektami technicznymi lub reklamowymi. Dane te nie dają nam dostępu 
do żadnych danych osobowych o Tobie. 
W przypadku, gdy gromadzimy dane na Państwa temat, mają Państwo prawo do: (a) 
uzyskania wszelkich dostępnych informacji na temat Państwa danych osobowych, (b) 
żądania ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia oraz (c) poinformowania nas o 
tym, co się z nimi dzieje po tym, jak nie są już Państwo z nami, kontaktując się z 
nami pod adresem dco@graitec.com. 
W przypadku zaobserwowania przez nas jakiegokolwiek traktowania lub działania, 
które nie respektuje Państwa prywatności, prosimy o kontakt na następujący adres: 
dco@graitec.com 

Mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Właściwy organ 
we Francji jest to Commission Nationale de l’Information et des Libertés : CNIL. Adress 
France: 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07. Phone number: 
+33 1 53 73 22 22



2. Wykorzystanie danych osobowych

Kiedy wypełniasz formularz online na stronie, czy to w celu poproszenia nas o 
ponowny kontakt, uzyskania dostępu do modułu pobierania wersji próbnej naszego 
oprogramowania, wysłania Ci dokumentacji dotyczącej naszego oprogramowania lub 
oprogramowania, które sprzedajemy, naszych szkoleń lub usług, czy też w celu 
otrzymywania naszych biuletynów, zbieramy dane osobowe, które uprzejmie podałeś 
na stronie. Te dane osobowe mogą obejmować: tytuł, nazwisko, imię, adres e-mail, 
adres pocztowy, numer telefonu oraz, wszelkie inne informacje, które uważasz za 
przydatne do przekazania nam, takie jak nazwa Twojej firmy i jej sektor działalności.  

Dane podane przez Państwa w celu utworzenia konta na Graitec Advantage są 
wykorzystywane przez Graitec i/lub usługodawców pracujących w imieniu Graitec w 
celu uzyskania dostępu do naszego systemu pobierania oprogramowania, 
informowania Państwa o aktywacji oprogramowania i/lub wysyłania dodatkowych 
informacji o statusie Państwa subskrypcji.  
Dane podane przez Państwa w celu otrzymywania biuletynów są wykorzystywane 
przez firmę Graitec i/lub usługodawcę pracującego w imieniu firmy Graitec w celu 
informowania Państwa o naszych produktach i usługach lub produktach naszych 
partnerów. Każdy otrzymany e-mail zawiera opcję rezygnacji z subskrypcji 
newslettera. 
Dane podane przez Państwa w formularzach są wykorzystywane przez firmę Graitec 
i/lub usługodawcę pracującego w imieniu firmy Graitec, aby odpowiedzieć na 
Państwa komentarze, pytania lub prośby o informacje. Mimo, że przechowujemy 
Państwa dane w naszej bazie danych, wykorzystujemy je jedynie do odpowiedzi na 
Państwa zapytania dotyczące sprzedawanych przez nas produktów i usług.  

3. Czas przechowywania zgromadzonych danych osobowych

Zebrane dane osobowe są przechowywane przez ograniczony czas, proporcjonalnie 
do celów, dla których zostały zebrane. I tak, dane przekazane w ramach rejestracji 
do newslettera będą przechowywane w naszej bazie danych do momentu wypisania 
się użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać lub zmienić swoją zgodę 
na wykorzystanie przez nas swoich danych osobowych lub zażądać ich trwałego 
usunięcia, z zastrzeżeniem warunków nałożonych przez prawo. 

4. Linki do lub z innych stron internetowych

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych lub niektóre strony 
internetowe mogą zawierać linki do strony. Graitec nie ponosi odpowiedzialności za 
zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach osób trzecich. Zalecamy 
zapoznanie się z polityką prywatności odwiedzanych stron internetowych osób 
trzecich. 

5. Wykorzystanie i gromadzenie informacji: platformy partnerskie

Strona może zawierać pewne funkcje platform partnerskich. Podczas interakcji z 
platformami partnerskimi, mogą one rejestrować Twoje interakcje z witryną. 
Platformy te mają 



ich własne polityki prywatności, które regulują wykorzystanie gromadzonych przez 
nich danych osobowych i nieosobowych.  

Możemy również zbierać dane techniczne za pomocą plików cookie lub innych 
technologii dostarczanych przez te platformy partnerskie, takie jak adres IP, strumień 
kliknięć, system operacyjny lub inne dane w celu poprawy doświadczenia 
internetowego.  

6. Cookies

Nasza strona wykorzystuje technologię "cookies" do zbierania informacji, które 
pomagają nam poprawić doświadczenia użytkownika na stronie i zapewnić bardziej 
spersonalizowane usługi. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce 
dotyczącej plików cookie.  

7. Informacje o Tobie przekazywane firmom partnerskim

W ramach naszego partnerstwa z Autodesk lub innymi dostawcami sprzedawanego 
przez nas oprogramowania możemy przekazywać Państwa dane osobowe tym 
firmom partnerskim, aby umożliwić Państwu realizację subskrypcji oprogramowania 
oferowanego przez Graitec. Prosimy odwiedzić stronę prywatności Autodesk pod 
adresem https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-
statement. Autodesk nie przekazuje żadnych danych osobowych z żadnego kraju 
członkowskiego Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do Stanów 
Zjednoczonych.  
Nie dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z innymi stronami trzecimi bez Twojej 
zgody i nie pozwalamy stronom trzecim na zbieranie danych osobowych o 
użytkownikach naszej strony, z wyjątkiem zaufanych stron trzecich, które pomagają 
nam w obsłudze strony i prowadzeniu naszej działalności, pod warunkiem, że takie 
strony trzecie zgodzą się zachować takie dane jako poufne i bezpieczne. 
Sprzedawcy zewnętrzni zachowują informacje, które są im potrzebne do 
wykonywania funkcji, do których zostali wyznaczeni i nie upoważniamy tych stron 
trzecich do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych dla własnych celów 
marketingowych lub innych. 
Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy takie ujawnienie jest dozwolone 
przez prawo lub konieczne (na przykład w odpowiedzi na prawnie uzasadnione 
żądanie), w celu egzekwowania zasad strony, wykonywania lub obrony praw, lub w 
celu ochrony naszych praw, praw innych osób, naszej własności lub naszego 
bezpieczeństwa. 
Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez dostawców 
usług zlokalizowanych w zagranicznych jurysdykcjach, których przepisy dotyczące 
danych osobowych mogą różnić się od przepisów jurysdykcji, której podlegasz. 

8. Przekazywanie i przechowywanie informacji

Państwa dane osobowe są bezpiecznie przechowywane na serwerach 
zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Przechowujemy Państwa dane 
osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych przez nas w 
momencie podawania danych osobowych oraz dla wszelkich nowych celów 
określonych i zaakceptowanych przez Państwa, a także przez odpowiedni okres 
czasu. 



9. Techniczne bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Wdrożyliśmy zabezpieczenia technologiczne, w tym oprogramowanie 
zabezpieczające, hasła i zapory sieciowe, które mają na celu uniemożliwienie 
złośliwego dostępu do komputera użytkownika oraz ochronę jego danych osobowych 
przed utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Chociaż nie 
jesteśmy odporni na złośliwe ataki, dokładamy wszelkich starań, aby nasz system był 
jak najbezpieczniejszy.  

10. Przekazywanie i przechowywanie Twoich danych osobowych

Państwa dane osobowe są bezpiecznie przechowywane na serwerach 
zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Przechowujemy Państwa dane 
osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych przez nas w 
momencie podawania danych osobowych oraz dla wszelkich nowych celów 
określonych i zaakceptowanych przez Państwa, a także przez odpowiedni okres 
czasu. 

11. Kontakt z nami w sprawie naszej polityki prywatności

W każdej chwili można się z nami skontaktować, aby uzyskać odpowiedzi na temat 
naszej polityki prywatności, sposobu wykorzystywania przez nas przekazanych nam 
informacji, a także w celu poprawienia, zmiany lub usunięcia swoich danych 
osobowych pod adresem dco@graitec.com.com 

12. Zmiany

Należy okresowo sprawdzać tę stronę pod kątem zmian w niniejszej Polityce 
Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie natychmiast po ich 
wejściu w życie.  




