Załącznik nr 13 „Polityka prywatności” do PBDO
POLITYKA PRYWATNOŚCI
w zakresie serwisu http://www.nitroerg.pl, stosowanego monitoringu wizyjnego oraz przetwarzanych danych kontaktowych

I. Postanowienia Ogólne
1.

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych
osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez NITROERG S.A., z siedzibą w Bieruniu (kod: 43-150 Bieruń) przy ulicy Plac Alfreda Nobla 1 NIP
6462746961, kapitał zakładowy: 61 892 000, KRS: Sąd Rejonowy, Katowice, Wydz. VIII Gospodarczy nr 0000268394 oraz sposób ich przetwarzania:
1)
2)

2.

3.

4.

5.

w zakresie dostępu do strony internetowej Spółki NITROERG S.A. dostępnej pod adresem http://www.nitroerg.pl,
prowadzenie działań związanych z monitoringiem wizyjnym na terenie siedzib Spółki NITROERG S.A., tj.:
a)
Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń, Polska,
b)
ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn, Polska.
3) prowadzenie działań związanych z przetwarzaniem danych kontaktowych osób zatrudnionych przez kontrahentów lub reprezentujących
kontrahentów
Niniejszym wskazujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych
2) z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod
(zwanym też Administratorem) jest:
adresem w następujący sposób:
Nazwa
Administratora
Danych Osobowych

Adres

Dane kontaktowe

NITROERG S.A.

Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń,
Polska

tel. (+48) 32 46 61 900,
32 46 61 000
fax. (+48) 32 46 61 357
e-mail:
nitroerg@nitroerg.pl

Inspektor
Ochrony
Danych

Nazwa jednostki
i adres

Dane kontaktowe

Elżbieta Ciaś

NITROERG S.A.
Plac Alfreda
Nobla 1
43-150 Bieruń
Polska

tel. (+48) 32 46 61
900,
32 46 61 000
fax. (+48) 32 46
61 357
e-mail:
iod@nitroerg.pl

Stosowane przez Spółkę NITROERG S.A. zabezpieczenia zapewniają ochronę danych nie gorszą niż wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Spółka NITROERG S.A. zapewnia przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z:
1)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),
Użyte w niniejszej Polityce Prywatności sformułowania oznaczają:
1)
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane
osobowe dzieli się na dane zwykłe i dane wrażliwe,
2)

Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe,
niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie
z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być
zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie „strona trzecia”
rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot
przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,

3)

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe
w imieniu Administratora,
Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),
Usuwanie danych – trwałe zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane
dotyczą.

4)

5)

6)

II. Dane osobowe
1.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony http://www.nitroerg.pl. Dlatego w
trosce o bezpieczeństwo informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych
osobowych:
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1)

w Formularzu kontaktowym dostępnym pod adresem - http://ww.nitroerg.pl/pl/kontakt/formularz-kontaktowy.html-0,

2)

w Formularzu zgłoszenia jakościowego dostępnym pod adresem - http://www.nitroerg.pl/pl/kontakt/formularz-zgloszenia-jakosciowego.html,

3)

w Formularzu zgłoszenia jakościowego – Nitrocet – dostępnym pod adresem - http://www.nitroerg.pl/pl/kontakt/formularz-zgloszeniajakosciowego-nitrocet.html.

2.

Dane, o które będziesz proszony w Formularzach wskazanych w ust. 1 są niezbędne do realizacji usługi/reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

3.

Przebywając na terenie siedzib Spółki NITROERG S.A. wskazanych w I.1.2 wyrażają Państwo zgodę na nagrywanie ich wizerunku w związku ze
stosowaniem monitoringu wizyjnego mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa mienia zgromadzonego w ww. lokalizacjach oraz osób w nich
przebywających.

4.

Przesyłając lub przekazując dane osobowe kontaktowe za pomocą w szczególności: poczty elektronicznej, Poczty Polskiej, wizytówek biznesowych,
wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji oraz realizacji działań
biznesowych prowadzonych przez NITROERG S.A.
III. Rodzaje, cel i podstawy prawne wykorzystania danych

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Cookies (Ciasteczka): http://www.nitroerg.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony. Cookies, czyli małe pliki
tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania
danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika
i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie
służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne
funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
Spółka NITROERG S.A. http://www.nitroerg.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe
posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do
jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje,
reklamy, inne materiały marketingowe).
Ze względu na rodzaj i zakres prowadzonej przez Spółkę NITROERG S.A. działalności teren jej siedzib objęty jest monitoringiem wizyjnym (ochrona osób i
mienia).
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą).
Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
1) w zakresie danych wskazanych w pkt w II.1.1 - osoba przekazująca dane jest zobowiązana do ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie;
brak uzupełniania wymaganych danych spowoduje brak możliwości wysłania zapytania/informacji przy użyciu Formularza do Spółki NITROERG S.A.,
2) w zakresie danych wskazanych w pkt w II.1.2 i pkt II.1.3 - osoba przekazująca dane jest zobowiązana do ich podania i wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie; brak podania danych spowoduje odmowę rozpatrzenia reklamacji,
3) w zakresie danych wskazanych w pkt II.3 – osoba, która chce wejść na teren siedzib Spółki NITROERG S.A. zobowiązana jest do wyrażenia zgody na
ich przetwarzanie.
4) w zakresie danych wskazanych w pkt II.4 – osoba dobrowolnie udostępnia dane kontaktowe służbowe w celu prowadzenia kontaktów biznesowych.
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia reklamacji/spraw objętych Formularzami oraz w przypadku braku
zgody na przetwarzania wizerunku, w związku ze stosowanym monitoringiem wizualnym, spowoduje odmowę wejścia danej osoby na teren siedzib Spółki
NITROERG S.A.
Kategorie odnośnych danych osobowych:
1) wskazanych w pkt II.1 – dane osób fizycznych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa podmiotu, na rzecz którego świadczy prace lub
usługi,
2) wskazanych w pkt II.3 - wizerunek pracownika, stażysty, praktykanta, wolontariusza oraz wizerunek gości/interesantów/klientów wchodzących na
teren siedzib Spółki NITROERG S.A.
3) wskazanych w pkt II.4 – dane kontaktowe osoby uprawnionej przez kontrahenta do prowadzenia kontaktów biznesowych, w szczególności adres email, imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres firmy lub instytucji.
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: Policja i inne służby, Prokuratura, firmy ubezpieczające.
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku
stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1
akapit drugi RODO: nie dotyczy.
Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania:
1) Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania:
Strona internetowa:
Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania. Umowa została zawarta z:
Nazwa Podmiotu

Adres

Dane kontaktowe

SIPLEX Studio

25-709 Kielce

Tel: +48 691 498 206
e-mail: info@siplex.pl

ul. Romualda Mielczarskiego 47
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a)

b)
c)
d)

zabezpieczenia stosowane przez ww. podmiot zapewniają ochronę danych nie gorszą niż wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
osoba przekazująca dane może zwrócić się, do Inspektora Danych Osobowych/Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub bezpośrednio do
osoby wskazanej w lit. a, o przekazanie jej kopii danych osobowych, które temu podmiotowi zostały przekazane do przetwarzania,
cel przekazania danych osobowych: świadczenie serwisu strony www,
podstawa powierzenie przetwarzania: umowa z dnia 25.05.2018

Monitoring wizyjny:
Administrator powierza dane podmiotom serwisującym w NITROERG S.A. systemy monitoringu wizyjnego.
Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania/Administrator nie zawarł umowę powierzenia przetwarzania.* Umowa została zawarta z:
Nazwa Podmiotu

Adres

SELW-2 Spółka z o.o.

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec,
ul. Staszica 27
dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tego podmiotu: nie powołano

Tel. 48 (32) 292-61-88
e-mail: biuro@selw-2.pl

a)

10.

11.
12.

13.

zabezpieczenia stosowane przez ww. podmiot zapewniają ochronę danych nie gorszą niż wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
b)
osoba przekazująca dane może zwrócić się, do Inspektora Danych Osobowych/Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub bezpośrednio do
osoby wskazanej w lit. a, o przekazanie jej kopii danych osobowych, które temu podmiotowi zostały przekazane do przetwarzania,
c)
cel przekazania danych osobowych: obsługa monitoringu wizyjnego w ramach realizacji umowy na ochronę siedzib Spółki NITROERG S.A.,
d)
podstawa powierzenie przetwarzania: umowa z dnia 24.05.2018
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:
1)
danych wskazanych w pkt II.1 – do 3 lat,
2)
danych wskazanych w pkt II.3 – do momentu potwierdzenia braku naruszeń mienia lub bezpieczeństwa osób.
3)
danych wskazanych w pkt II.4 – do zakończenia kontaktów biznesowych z kontrahentem.
Źródło pochodzenia danych osobowych: dane zostały pozyskane od osób, których dane dotyczą.
Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się): nie będzie prowadzone.
Informacja o współadministrowaniu danymi: nie dotyczy.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
1.

2.

3.

4.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub
podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do:
Nazwa organu nadzoru

Adres

Dane kontaktowe

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych)

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych:
1) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawdo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenie jej informacji o przetwarzanych danych.
2) Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji
o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych
osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn
opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane
elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
3) Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od
otrzymania żądania– informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu
nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
4) Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji
niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda,
informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
Informacja o prawie wniesienia żądania sprostowania jej danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane
ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.
Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:
1)
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych;
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2)

5.

6.

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystywania;
3)
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
4)
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane
dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (może żądać zaprzestania przetwarzania jej
danych). Administratorowi – od momentu wniesienia sprzeciwu - 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. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
1)
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2)
brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
3)
osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub
osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania;
4)
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5)
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega Administrator;
6)
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
7)
Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię
i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe,
że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy kierować pod adres e-mail iod@nitroerg.pl
V. Zmiany Polityki Prywatności

Spółka NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności będzie informować na stronach
serwisu http://www.nitroerg.pl.
VI. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, http://www.nitroerg.pl prosimy o kontakt z osobą wskazaną w pkt I.2.2. Wszelkie zmiany
będą wchodzić w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania o planowanych zmianach.
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