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Polityka prywatności
Wstęp
Grupa Welding Alloys uznaje znaczenie rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z danych osobowych.
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe
użytkownika podczas odwiedzania tej witryny oraz podczas kontaktowania się z firmą, za pośrednictwem poczty
e-mail, poczty tradycyjnej, faksu lub telefonu oraz za pomocą opcji kontaktowych dostępnych na tej stronie
internetowej. Informacje, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem Strony, mogą być następnie
udostępniane wśród spółek Grupy Welding Alloys.
Grupa Welding Alloys zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz zgodnie z
odpowiednim rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Niniejsza polityka dostarcza
niezbędnych informacji dotyczących Państwa praw i obowiązków oraz wyjaśnia: jak, dlaczego, kiedy zbieramy i
przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ważne jest dla nas, że jesteście w pełni świadomi tego, w jaki sposób
korzystamy z podanych danych i że jesteśmy szczęśliwi, że możemy to zrobić.
Siedziba firmy Welding Alloys Group znajduje się w The Way, Fowlmere, Royston, Herts, SG8 7QS, a my
jesteśmy spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem firmy 8537181. Jesteśmy zarejestrowani w
Rejestrze Kontrolerów Danych Urzędu ds. Informacji pod numerem rejestracyjnym ZA048169 . Nasz wyznaczony
inspektor ochrony danych dla organizacji to David Andre i można się z nim kontaktować pod adresem
group.dpo@welding-alloys.com.
Informacje, które gromadzimy
Grupa Welding Alloys przetwarza Państwa dane osobowe w celu spełnienia prawnych, ustawowych i umownych
zobowiązań oraz w celu zapewnienia Państwu naszych produktów i usług. Nigdy nie zbieramy żadnych
niepotrzebnych danych osobowych i nie przetwarzamy informacji w żaden inny sposób, niż określono to w
niniejszym powiadomieniu.
Możemy gromadzić od Państwa następujące informacje:
•pełne imię i nazwisko, tytuł oraz płeć;
•dane kontaktowe do pracy i domu, takie jak adres, numery telefonów i adresy e-mail;
•powodem Państwa kontaktu z nami może być prośba lub zapytanie we własnym imieniu, prośba lub zapytanie w
imieniu osoby trzeciej, potrzeba obsługi klienta, komentarz, podanie o pracę lub szczegóły związane z możliwym
lub istniejącym zamówieniem lub wykonaniem usługi;
• w przypadku utworzenia konta będziemy posiadać nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, pełne imię i
nazwisko, adres i numery telefonów;
• dane dotyczące zatrudnienia, dane osobowe i związane z wykształceniem, które zdecydujecie się Państwo
przekazać nam w ramach procesu rekrutacyjnego, takie jak identyfikator pracownika, w tym numer ubezpieczenia
społecznego, numer identyfikacyjny PESEL oraz w razie potrzeby, numer licencji kierowcy i / lub numer
paszportu, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo (w stosownych przypadkach podwójne lub
poprzednie), narodowość oraz dowody dopuszczenia do pracy w danym kraju;
• informacje o koncie finansowym i inne informacje dotyczące płatności;
• Państwa preferencje dotyczące kontaktu i marketingu;
• informacje niezbędne do zapewnienia zgodności prawnej;
• standardowe informacje dotyczące Internetu oraz logowania się na stronie internetowej wraz ze szczegółowymi
informacjami na temat wzorców zachowań użytkowników witryny. Informacje, które możemy zebrać, zawierają
informacje o dostawcy usług internetowych, systemie operacyjnym, typie przeglądarki, nazwie domeny, adresie IP
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komputera (lub innym elektronicznym urządzeniu z dostępem do Internetu). Także o czasie dostępu, strony
internetowej, która przekierowała użytkownika do nas, strony internetowe, które przegląda oraz daty i czas ich
przeglądania.
• informacje dotyczące ”polubienia nas” i umieszczeniu postów na naszych portalach społecznościowych.
Wykorzystywanie danych osobowych
Welding Alloys Group nigdy nie ujawni, nie udostępni ani nie sprzeda Państwa danych osobowych bez Państwa
zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo. Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak to konieczne i do
celów określonych w niniejszej polityce. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie od nas ofert
promocyjnych i marketingowych, możecie w każdej chwili wycofać zgodę.
Firma może wykorzystywać Państwa dane w celach opisanych w niniejszej polityce, zgodnie z informacjami
zamieszczonymi na stronie internetowej i do celów związanych ze świadczeniem usług na Państwa rzecz. Na
przykład możemy wykorzystywać informacje w następujących celach:
• do odpowiadania i / lub zajęcia się Państwa prośbą lub zapytaniem;
• do przetwarzania i zarządzania pracą w WAP ( w tym praktykami, stażami itp.), zamówieniami, zakupami
naszych produktów i usług
• do udoskonalania naszych produktów i usług oraz zapewnienia, że treści ze strony będą prezentowane w
najbardziej efektywny sposób dla użytkownika i jego komputera (lub innego urządzenia elektronicznego z
dostępem do Internetu);
•do administrowania stroną
•do wewnętrznego prowadzenia dokumentacji
•do skontaktowania się z Państwem (bezpośrednio, przez firmę lub którąkolwiek z jej spółek lub przez partnera
lub agenta) za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu z wymienionych powyżej powodów;
•pod warunkiem wyrażenia zgody, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, w celu przeprowadzenia
marketingu bezpośredniego i / lub marketingu e-mail, o które wnioskował użytkownik;
• w razie potrzeby w ramach jakiejkolwiek restrukturyzacji Spółki lub sprzedaży jakiejkolwiek działalności lub
aktywów Grupy;
• do wykonania kontraktu, podpisanego z Grupą; oraz
• w zakresie przestrzegania zobowiązań prawnych, regulacyjnych i innych.
Niektóre z danych osobowych, które firma gromadzi, będą przechowywane w wersji papierowej, podczas gdy inne
dane osobowe będą przechowywane w plikach komputerowych i elektronicznych bazach danych, jak to bardziej
szczegółowo opisano poniżej.
W większości przypadków informacje przetwarzane przez firmę na Państwa temat są wymagane do rozpatrzenia
wniosku, prośby lub rejestracji, są wymagane przez prawo lub niezbędne do wykonywania uzasadnionych
interesów biznesowych i potrzeb firmy, w którym to przypadku szczególną uwagę zwraca się na ochronę Państwa
praw i zapewnienia, że każde takie użycie danych jest odpowiednie.
Spółka lub jeden z jej podmiotów może również konwertować dane osobowe na anonimowe i wykorzystywać je
(zwykle na zbiorczej grupie statystycznej) do badań i analiz w celu poprawy wydajności strony internetowej lub
usług świadczonych przez Grupę.

Podstawy prawne do gromadzenia danych
Podstawą prawną, na której opieramy się na przetwarzaniu danych osobowych, są:
• W niektórych przypadkach przetwarzamy Państwa dane za zgodą (na przykład, gdy zgadzacie się na
umieszczanie plików cookie lub na przetwarzanie informacji, które wpisujecie na naszej stronie internetowej).
• Przy innych okazjach przetwarzamy Państwa dane, aby podpisać umowę (na przykład do celów
rozliczeniowych) lub gdy jest to wymagane przez prawo (na przykład, aby zachować zgodność z rządowymi
rejestrami, zobowiązaniami).
• Przetwarzamy również Państwa dane, jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie i gdy te interesy nie są
nadrzędne wobec Państwa praw do ochrony danych (w tym na przykład, gdy udostępniamy dane naszym
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oddziałom).
Państwa Prawa
Macie Państwo prawo dostępu do wszelkich swoich danych osobowych, które przetwarza Grupa Welding Alloys i
do żądania informacji na temat:
• jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat;
• do jakich celów są przetwarzane;
• do jakich kategorii danych osobowych należą;
• do jakich odbiorców dane osobowe zostały / zostaną ujawnione;
• jak długo mamy zamiar przechowywać Państwa dane osobowe;
• jeśli nie pobieramy danych bezpośrednio od Państwa - informacje o źródle.
Jeśli uważają Państwo, że posiadamy jakiekolwiek niekompletne lub niedokładne dane na wasz temat, macie
prawo poprosić nas o poprawienie i / lub uzupełnienie informacji, a my postaramy się je zaktualizować /
skorygować tak szybko, jak to możliwe; chyba, że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić, w którym to
momencie zostaniecie Państwo o tym powiadomieni.
Macie Państwo również prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a także sprzeciwiać się wobec marketingu bezpośredniego i
uzyskania informacji w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, z którego korzystamy.
Jeśli otrzymamy od Państwa prośbę o skorzystanie z któregokolwiek z powyższych praw, możemy poprosić o
zweryfikowanie Państwa tożsamości przed podjęciem działań na podstawie odpowiedniego wniosku; Ma to na
celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich ochronę.
Udostępnianie informacji stronom trzecim
Państwa dane osobowe będą udostępniane w celach wymienionych powyżej (lub w innych przypadkach, o
których będziemy informować od czasu do czasu), na zasadzie "dobrze wiedzieć" i tylko w odniesieniu do
zarządzania, zasobów ludzkich, finansów, marketingu, sprzedaży, IT oraz do powiadamiania innych osób, które
muszą dokładnie poznać te szczegóły w zakresie funkcji, które pełnią w Grupie. Dane, które zobaczą niektóre
osoby, mogą nie pochodzić ze strony Welding Alloys lub z Państwa kraju (zobacz poniżej).
Możemy udostępniać dane osobowe w ramach Grupy na całym świecie, jeśli jest to potrzebne do racjonalnego
zarządzania, analizy, planowania i podejmowania decyzji, w tym w odniesieniu do podejmowania decyzji
dotyczących rozszerzenia i promocji naszej oferty w zakresie produktów i usług, zamówień lub spełnienia
wymagań klienta oraz do wykorzystania przez Grupę Welding Alloys w innych celach opisanych w niniejszej
polityce.
Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane stronom trzecim (w Grupie lub poza nią) świadczącym
odpowiednie usługi w ramach kontraktów z Grupą (patrz poniżej w celu uzyskania dalszych szczegółów), takich
jak zatrudnieni rekruterzy, usługi wsparcia zasobów ludzkich, operatorzy kart kredytowych, audytorzy i
menedżerowie ds. zgodności, dostawcy usług hostingowych i utrzymania IT. Te osoby trzecie mogą
wykorzystywać informacje, aby wykonywać zlecenia w naszym imieniu. Firma wprowadziła różne środki
bezpieczeństwa i prywatności danych, (w tym ochronę danych osobowych, z których korzystają strony trzecie) w
celu ochrony danych osobowych. Firma stara się przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.
Możemy udzielić poszczególnych informacji zgodnych z prawem na wniosek organów rządowych, ścigania i
organów regulacyjnych jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, a także w odniesieniu do podatków
lub innych celów. Dane osobowe mogą być również udzielane stronom trzecim w przypadku procesu prawnego, w
celu przestrzegania przepisów prawa lub egzekwowania umów, zasad korporacyjnych, warunków użytkowania, w
celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Grupy oraz naszych pracowników, agentów, klientów i innych
osób, którym upoważniacie firmę do udostępniania Państwa danych osobowych.
Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych stronom trzecim innym niż w przypadku restrukturyzacji
Grupy lub sprzedaży aktywów Grupy lub jakiejkolwiek spółki.
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Nasze cyfrowe kanały zawierają linki do innych stron, witryn i aplikacji mobilnych. Ta polityka prywatności dotyczy
wyłącznie naszych kanałów. Kiedy następuje łączenie się z innymi stronami, stronami mobilnymi lub aplikacjami,
nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się
z polityką prywatności tych witryn lub aplikacji.
Przesyłanie danych za granicę
Niektóre przesyły danych osobowych zostały wyjaśnione powyżej. Osoby należące do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ("EOG") powinny mieć świadomość, że odbiorcy ich danych osobowych w ramach Grupy lub
stron trzecich (jak określono w niniejszym dokumencie), mogą nie znajdować się na terytorium EOG, lecz zamiast
tego znajdować się w krajach, które prowadzą działalność i nie mają równoważnej ochrony danych osobowych w
obrębie EOG. Podjęte zostaną kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych w tym przypadku, zgodnie z
obowiązującym prawem. Na przykład dane są odpowiednio chronione przez zatwierdzone przez Komisję
Europejską standardowe klauzule umowne, odpowiedni certyfikat Privacy Shield lub wiążące reguły korporacyjne
dla przetwarzających dane osobowe (BCR-P). W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Group.dpo@welding-alloys.com.
Środki ostrożności
Grupa Welding Alloys podejmuje środki ostrożności w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa informacje przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, utratą,
niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub zniszczeniem oraz aby wprowadzono kilka poziomów zabezpieczeń, w
tym: centralnie zarządzane i monitorowane zapory sieciowej firmy, oprogramowanie antywirusowe urządzeń;
Szyfrowanie SSL w aplikacjach internetowych / pocztowych; Silna polityka haseł; Konto użytkownika i zarządzanie
uprawnieniami.
Marketing bezpośredni
Welding Alloys Group może chcieć dostarczyć Państwu informacji o nowych produktach, usługach, konkursach,
biuletynach, promocjach i ofertach, które mogą Państwa zainteresować i zapraszać do wzięcia udziału w badaniu
rynku lub poprosić o opinię na temat produktów i usług Grupy. Ta komunikacja może odbywać się za
pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, poczty lub wiadomości SMS. Uzyskamy Państwa zgodę i doradzimy, w
jaki sposób możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania takiej korespondencji, jeżeli jest to wymagane
zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik ma prawo do zmiany lub wycofania swojej zgody w dowolnym
momencie, korzystając z opcji rezygnacji / subskrypcji lub kontaktując się z nami bezpośrednio na stronie
Group.dpo@welding-alloys.com
Konsekwencje nieprzekazywania danych
Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych Grupie Welding Alloys, jednak
informacje te są niezbędne do świadczenia naszych usług, dostarczania produktów i innych uzasadnionych
interesów. W tej sytuacji nie będziemy mogli zaoferować niektórych lub wszystkich naszych produktów.
Jak długo przechowujemy Państwa dane
Grupa Welding Alloys przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne. Stosujemy restrykcyjne
zasady przeglądu i przechowywania, aby sprostać wymaganiom.
Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby (i) spełnić określone cele, dla których
zostały zebrane, (ii) w celu wykonania określonych usług w niniejszym ogłoszeniu, lub (iii) w celu spełnienia
prawnych wymagań lub egzekwować nasze prawa.
Państwa prawa
Macie Państwo prawo do wglądu i dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Grupę
Welding Alloys.
Macie Państwo również prawo poprosić nas o poprawienie, ograniczenie przetwarzania, uzupełnienie i usunięcie
swoich danych osobowych, ograniczenie ich użycia i poproszenie nas o dostarczenie go w uporządkowany,
powszechnie używany i możliwy do odczytu komputerowego sposób oraz poproszenie nas do przesłanie go
bezpośrednio do innej organizacji.
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Ponadto macie Państwo prawo żądać dalszych informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych.
Jeśli chcecie to zrobić lub powiadomić Spółkę o zmianie danych, proszę skontaktować się z Group.dpo@weldingalloys.com.
Istnieją jednak wyjątki od tych praw. Na przykład, dostęp do danych osobowych może być w pewnych
okolicznościach zabroniony, jeśli udostępnienie informacji ujawni dane osobowe innej osoby lub jeśli prawnie
uniemożliwimy ujawnienie takich informacji. Ponadto możemy być w stanie zachować danych nawet po wycofaniu
zgody, gdzie możemy wykazać, że mamy podstawę prawną przetwarzania tych danych.
Jeśli macie Państwo pytanie dotyczące wykorzystania swoich danych osobowych lub chcecie złożyć skargę na
ten temat, proszę skontaktować się z Group.dpo@welding-alloys.com
Ostatecznie, jeśli macie Państwo wątpliwości, a obawy nie zostały rozwiane, macie również prawo do złożenia
skargi do organów ochrony danych.
Używanie plików cookie
Używamy plików cookie w niektórych obszarach na stronie internetowej. Pliki cookie to małe pliki danych
przechowywane na dysku twardym przez witrynę internetową. Pliki cookie pomagają nam ulepszać witrynę
internetową i dostosować ją do Państwa potrzeb. Korzystamy z plików cookie, aby zobaczyć, które obszary i
funkcje są popularne, aby policzyć odwiedziny na naszych stronach internetowych oraz rozpoznać Państwa jako
powracającego gościa i dostosować sposób korzystania z Witryny zgodnie z Państwa preferencjami. Ogólnie
rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam prowadzić lepsze strony internetowe, umożliwiając nam monitorowanie,
które strony są dla przydatne dla użytkownika, a które nie. Możemy również używać plików cookie do celów
reklamowych. Możemy używać sygnałów nawigacyjnych w sieci Web lub w naszych e-mailach. Sygnały
nawigacyjne w sieci Web są obrazami elektronicznymi, które mogą być używane do dostarczania plików cookie,
liczenia odwiedzin, rozumienia korzystania ze stron internetowych Grupy oraz do sprawdzania, czy wiadomość email została otwarta i czy podjęto określone działania. Aby w dowolnym momencie usunąć lub zablokować pliki
cookie w ustawieniach przeglądarki, a także w celu uzyskania bardziej ogólnych informacji o plikach cookie, w tym
o różnicach między sesją, a trwałymi plikami cookie, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org.
Korzystamy również z Google Analytics na naszej stronie internetowej w celu zbierania informacji o Państwa
aktywności online, takich jak odwiedzane strony internetowe, klikane linki i wyszukiwania przeprowadzane w
witrynie. Używamy tych informacji do kompilowania raportów i do ulepszania naszej witryny. Pliki cookie
gromadzą informacje w anonimowej formie, w tym liczbę osób odwiedzających stronę, skąd użytkownicy
odwiedzają witrynę oraz odwiedzane strony. Więcej informacji na temat danych zbieranych za pomocą Google
Analytics można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/en/analytics/ privacyoverview.html. Użytkownik
może zapobiec tym ciasteczkom, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jeśli to zablokuje, może nie
móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej Witryny. Użytkownik może pobrać i zainstalować dodatek do
przeglądarki blokujący Google Analytics dostępny tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ustawienia plików cookie
Będziemy prosić o zgodę użytkownika na wykorzystywanie plików cookie określonych w niniejszym dokumencie
przy pierwszym dostępie do Witryny oraz w przypadku gdy wprowadzimy do witryny nowe pliki cookie. Podczas
pierwszej wizyty na stronie pojawi się okno / baner z prośbą o wyrażenie zgody na pliki cookie, które
umieszczamy w witrynie. Dalsze korzystanie z witryny będzie traktowane jako zgoda na wykorzystanie tych plików
cookie w opisanych celach.
Jeśli użytkownik odrzuci pliki cookie, klikając opcję "Nie, dziękuję", nie będziemy ustawiać żadnych plików
cookie na urządzeniu, z wyjątkiem tego, że ustawimy powyższe "Niezbędne" pliki cookie, w tym plik cookie, aby
pamiętać, że nie chcesz żadnych plików cookie podczas odwiedzania witryny.
Zazwyczaj można ustawić przeglądarkę tak, aby ostrzegała, gdy plik cookie jest ustawiony, lub aby usunąć lub
odrzucić pliki cookie. Każda przeglądarka jest inna, dlatego należy sprawdzić w menu Pomoc przeglądarki, aby
dowiedzieć się jak zmienić ustawienia plików cookie. Jeśli zdecydujecie się Państwo usunąć lub odrzucić pliki
cookie, wpłynie to na wiele funkcji lub usług dostępnych na naszej stronie.
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Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookie, klikając przycisk "Zgadzam się", ustawimy pliki cookie na jego
urządzeniu. Jeśli chce usunąć pliki cookie, które ustawiliśmy na urządzeniu, należy zapoznać się z menu pomocy
przeglądarki.
Jeśli użytkownik nie zrobi nic, aby wskazać preferencje dotyczące plików cookie na stronie (innymi słowy,
jeśli nie kliknie "Zgadzam się" lub "Nie, dziękuję"), potraktujemy to jako akceptację i ustawimy pliki cookie na
urządzeniu. Aby zmodyfikować ustawienia plików cookie, należy zapoznać się z menu Pomoc przeglądarki.
Zmiany w Polityce
Regularnie sprawdzamy te zasady. Możemy zmieniać niniejszą Politykę od czasu do czasu, aktualizując tę
stronę, aby odzwierciedlić zmiany w prawie i / lub nasze praktyki dotyczące prywatności.
Dane kontaktowe
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:
Group.dpo@welding-alloys.com

