OCHRONA DANYCH ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE
I WYKORZYSTANIE DANYCH
OSOBOWYCH KLIENTA.
Firma Takeuchi Mfg. Co., Ltd., Japonia zastosowała nowy system Takeuchi Fleet Management (TFM) w poszczególnych
maszynach.
System ten służy zwiększeniu wydajności eksploatacji maszyn i skróceniu czasu przestoju.
Zastosowanie TFM wymaga pobierania danych osobowych, które to są przetwarzane i wykorzystywane przez firmę
Wilhelm Schäfer GmbH. Dotyczy to następujących punktów:
		
		
• Imię i Nazwisko
		
• Adres
		
• Numer telefonu
		
• Adres emailowy
		
• Adres IP
Firma Wilhelm Schäfer GmbH skorzysta z danych osobowych w celu nawiązania kontaktu. W przypadku koniecznośći
udzielenia technicznej pomocy.
Firma Wilhelm Schäfer GmbH dokonuje zapisu danych osobowych niedłużej niż na czas wymagany na zrealizowanie
zapytania.
Czas ten jest określony przez okres eksploatacji maszyny.
Firma Wilhelm Schäfer GmbH przekazuje dane osobowe innym podmiotom tylko w przypadku, gdy jest to konieczne w
celu spełnienia wymogów kontraktu lub w celu spełnienia wymogów prawnych.
Jak działa TFM?
Lokalizacja danej maszyny następuje za pośrednictwem satelit GPS. Maszyna generuje dane techniczne i przesyła je
wraz z danymi lokalizacji do centrum informatycznego TFM za pośrednictwem sieci komórkowej. Centrum informatyczne
TFM dokonuje zapisu tych informacji i przekazuje je do portalu TFM. Dane te są zapisane na terenie Kanady.
Rodzaje danych przekazywanych do TFM?
1. Dane techniczne, takie jak:		
• Temperatura silnika
		
		
• Zużycie paliwa
		
• Godziny pracy
2. Dane dotyczące lokalizacji i aktualne oraz poprzednie miejsca eksploatacji
3. Dane osobowe (jeżeli zostały podane), takie jak:
• Imię i Nazwisko
		
		
• Numer telefonu
• Adres emailowy
		
Pełne zestawienie utworzonych danych technicznych udostępniane jest na życzenie klienta.
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Kto może uzyskać dostęp do poszczególnych danych?
1. Dane techniczne / dane lokalizacji
• Takeuchi Mfg. Co., Ltd., Japonia
• Wilhelm Schäfer GmbH
• Dealerzy Takeuchi
• Klient końcowy / właściciel maszyny
2. Dane osobowe
• Wilhelm Schäfer GmbH
• Dealerzy Takeuchi
• Klient końcowy / właściciel maszyny
W dowolnym momencie klient ma prawo do zapoznania się z zapisanymi danymi osobowymi oraz do ich korekty lub
usunięcia. Jeżeli chcecie Państwo dokonać weryfikacji, koretkóry lub anulować waszych danych osobowych Prosimy o
przesłanie zapytania i wpisując następujące hasło w tytule „TFM” i dodając dane kontaktowe. Zapytanie zostanie opracowane
w najkrótszym czasie, maksymalnie w przeciągu 2 tygodni od jego wysłania.
W przypadku podejrzenia, że dane zostały nieprawidłowo zapisane lub w przypadku wystąpienia przesłanek świadczących
o ich nieprawidłowym wykorzystaniu, prosimy o przesłanie informacji na podany adres kontaktowy z zaznaczeniem
tematu „TFM”.
Wilhelm Schäfer GmbH
Lise-Meitner-Straße 2
64646 Heppenheim
E-Mail: info@wschaefer.de
Dotyczy: TFM
Firma Wilhelm Schäfer GmbH zwraca dodatkowo uwagę na informacje dotyczące ochrony danych, zapisane na stronie
https://www.wschaefer.de/datenschutzerklaerung/.
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NASTĘPUJĄCY FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ
ORAZ PODPISAĆ I POZOSTAWIĆ DO PRZECHOWANIA
U PAŃSTWA DILERA.
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WYRAŻENIE ZGODY
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych przez firmę Wilhelm Schäfer GmbH w
określonym celu. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać w dowolnym momencie cofnięta z wykorzystaniem podanych
danych kontaktowych.

Miejscowość, data					

pieczęć firmy, podpis

Dane Rejestracyjne portalu TFM
Klient
Nazwa firmy
Adres email
Imię i Nazwisko
			

Dane kontaktowe są już dostępne.		

Dane maszyny
Typ
Numer seryjny

Aktywacja maszyn w TFM nastąpi po przesłaniu podpisanej zgody na podany adres.
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