
 

Polityka prywatności i bezpieczeństwa 
 

Firma Kimball Electronics szczerze docenia zaufanie i zaufanie do naszych towarów i usług. 
Prywatność i bezpieczeństwo zebranych od Ciebie informacji jest dla nas priorytetem. Równie ważne 
jest dla nas, abyś zrozumiał, w jaki sposób postępujemy z informacjami. 
  

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, przeglądając ją lub korzystając z niej, wyraźnie 
potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Polityki 
prywatności, opisane poniżej, które mogą być przez nas modyfikowane w czasie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Jeżeli nie zgadzasz się na wszystkie te warunki, nie przeglądaj ani nie korzystaj z tej 
witryny. 
  
Zbieranie informacji 
  

Informacje, które zbieramy, zależą od twoich relacji z nami i tego, co robisz, odwiedzając naszą 
stronę internetową. Gromadzimy informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę internetową 
oraz o rzeczywistych i potencjalnych pracownikach, członkach rodzin pracowników, klientach, 
sprzedawcach, kontrahentach i innych, które mają faktyczne lub potencjalne relacje z Kimball. W 
przypadku osób odwiedzających naszą witrynę internetową możemy wymagać podania określonych 
informacji o sobie, gdy angażujesz się w określone działania. Takie informacje zazwyczaj obejmują imię 
i nazwisko, identyfikator użytkownika, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy. Ujawnienie 
żądanych informacji jest opcjonalne, jednak musisz to zrobić, aby zaangażować się w określone 
działania na naszej stronie internetowej lub utrzymywać z nami relacje. 
 

Celem prowadzenia działalności i przestrzegania przepisów rządowych (dotyczących 
zatrudnienia, podatków, ubezpieczeń itp.), możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe, w 
szczególności dotyczące potencjalnych i rzeczywistych pracowników, takie jak rządowe numery 
identyfikacyjne (np. numery ubezpieczenia społecznego, identyfikator podatnika, prawo jazdy itp.), 
datę urodzenia, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, zdrowie i niepełnosprawność, informacje dotyczące 
rodziny (np. stan cywilny, dane osobowe i zdrowotne członków rodziny itp.), informacje o związkach 
zawodowych i wszelkie inne niezbędne informacje. Każdy, kto wysyła niewymagane informacje do 
Kimball w jakikolwiek sposób, wyraźnie wyraża zgodę na przechowywanie, niszczenie, przetwarzanie, 
ujawnianie i / lub jakiekolwiek inne wykorzystanie przez firmę Kimball lub jakąkolwiek inną stronę 
niewymaganych informacji. 
 
Ciasteczka  
 

Możemy również uzyskać pewne informacje o Tobie z pliku „cookie” oraz z Twojego adresu IP 
/ adresu internetowego. Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które są przechowywane przez 
przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera i umożliwiają nam szybszą obsługę i lepszą 
jakość. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, prawdopodobnie Twoja przeglądarka internetowa zawiera 
opcję, która pozwala Ci ich nie akceptować i / lub usunąć istniejące pliki cookie. 
 
 Wykorzystanie informacji, które zbieramy 
  
Możemy wykorzystywać Twoje dane w następujący sposób: 
  - aby Cię zidentyfikować, 

- komunikować się z tobą, 



 

- aby zapewnić sprawne, wydajne i dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi, 
- aby zapewnić lepszą obsługę klienta, 
- aby ulepszyć nasze działania marketingowe i promocyjne, 
- do analizy korzystania z naszej strony internetowej 
- do zgodności z wymaganiami dotyczącymi zasobów ludzkich, 
- do świadczeń pracownicze (odszkodowanie, zdrowie, ubezpieczenie itp.). 

 
Ujawnienie informacji 
  

Oświadczamy, że nie będziemy ujawniać, sprzedawać ani w inny sposób rozpowszechniać 
osobom trzecim żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika bez Twojej uprzedniej 
zgody, z wyjątkiem następujących okoliczności: 
 

Żądania prawne i dochodzenia - możemy ujawnić wszelkie informacje o Tobie, gdy naszym 
zdaniem takie ujawnienie jest konieczne, aby zapobiec oszustwom lub zachować zgodność z 
jakimkolwiek statutem, prawem, regułą lub rozporządzeniem dowolnego organu rządowego lub 
nakazem dowolnego sądu właściwej jurysdykcji . 

Zewnętrzni dostawcy usług - możemy w czasie zlecać niektóre lub wszystkie operacje naszej 
firmy zewnętrznym usługodawcom. W takich przypadkach będziemy musieli ujawnić Twoje dane tym 
usługodawcom. W niektórych przypadkach usługodawcy mogą zbierać informacje bezpośrednio od 
Ciebie w naszym imieniu. Ograniczamy sposób, w jaki tacy usługodawcy mogą uzyskiwać dostęp, 
wykorzystywać i ujawniać Twoje informacje. 

Agenci - zatrudniamy inne firmy i osoby fizyczne do wykonywania funkcji w naszym imieniu. 
Przykłady obejmują realizację zamówień, dostarczanie paczek, wysyłanie poczty i e-maili, usuwanie 
powtarzających się informacji z list użytkowników, analizowanie danych, udzielanie pomocy 
marketingowej, udostępnianie wyników wyszukiwania i linków (w tym płatnych ofert i linków), 
przetwarzanie płatności kartą kredytową, dostarczanie klientowi obsługa, przetwarzanie wynagrodzeń 
pracowniczych, świadczenie świadczeń pracowniczych oraz świadczenie usług prawnych lub innych 
usług zawodowych. Agenci ci mają dostęp do twoich informacji potrzebnych do wykonywania ich 
funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. 

Transfery biznesowe - w miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać lub kupować 
firmy, spółki zależne lub jednostki biznesowe. W takich transakcjach informacje są generalnie jednym 
z przenoszonych aktywów biznesowych, ale podlegają deklaracjom zawartym we wcześniejszych 
politykach prywatności (chyba, że osoba nie wyrazi na to zgody). Ponadto, w mało prawdopodobnym 
przypadku przejęcia Kimball lub wszystkich jej aktywów, Twoje informacje mogą być jednym z 
przeniesionych aktywów. 

Ochrona firmy Kimball i innych osób - ujawniamy informacje, jeśli uważamy, że ich 
udostępnienie jest zgodne z prawem; egzekwować lub stosować nasze zasady i inne umowy; lub 
chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Kimball, naszych klientów i pracowników lub innych osób. 
Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i 
zmniejszenia ryzyka kredytowego. Oczywiście nie obejmuje to jednak sprzedaży, wypożyczania, 
udostępniania lub innego ujawniania informacji umożliwiających identyfikację osób w celach 
komercyjnych z naruszeniem zobowiązań określonych w niniejszej Polityce prywatności. 
 
Ograniczanie i aktualizacja danych osobowych 
  

Możesz zmienić swoje informacje na naszej stronie internetowej, jednakże możemy zachować 
także wcześniejsze informacje o Tobie. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić wszelkie uzasadnione 



 

prośby o ograniczenie wykorzystania Twoich informacji. Wszystkie Twoje historyczne informacje 
zostaną usunięte z naszych baz danych, jednak do realizacji powyższego potrzeba czasu. 

 
 
 
 
Celem uzyskania dostępu, zmiany, usunięcia lub rezygnacji z dalszego korzystania z naszych 

aplikacji internetowych, zaloguj się do określonych aplikacji, z których korzystałeś. Jeżeli masz problem 
ze znalezieniem aplikacji, z których wcześniej korzystałeś, możesz nas o tym powiadomić za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres keiprivacy@kimballelectronics.com. 
 
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych 
  

Stosujemy odpowiednie środki i technologie bezpieczeństwa, takie jak ochrona hasłem, 
szyfrowanie, fizyczne blokady itp., celem zapewnienia poufności danych osobowych. Należy jednak 
mieć świadomość, że żadna transmisja danych nie może być w 100% zagwarantowana, a nasze środki 
bezpieczeństwa nie chronią twoich informacji, gdy opuszczą one kontrolę naszego serwera 
internetowego. 
 

Ponadto, ponieważ nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn osób trzecich, 
nad którymi nie kontrolujemy, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te witryny. Powinieneś 
przeczytać i zaakceptować politykę prywatności wszystkich takich witryn przed uzyskaniem do nich 
dostępu. 
 
Rodzice i dzieci 
  

Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z naszych usług. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem, 
dołóż wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich dzieci. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, nie 
przesyłaj nam żadnych informacji o sobie. 
 
Tarcza Prywatności UE-USA 
  

Firma Kimball Electronics i jej spółki zależne w USA (KEG) przestrzegają zasad Tarczy 
Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie 
gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii 
Europejskiej i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Państwa polegające na Tarczy Prywatności. 
 

KEG zaświadczył Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności w 
odniesieniu do takich informacji. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między warunkami niniejszej 
polityki prywatności i bezpieczeństwa [www.kimballelectronics.com] a zasadami Tarczy Prywatności, 
zasady Tarczy Prywatności będą nadrzędne. Aby dowiedzieć się więcej o programie Privacy Shield i 
zapoznać się z naszym certyfikatem, odwiedź stronę www.privacyshield.gov. 
 

Udział KEG w Tarczy Prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które podlegają 
oświadczeniu KEG o ochronie prywatności i bezpieczeństwie i są otrzymywane z Unii Europejskiej i 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. KEG będzie przestrzegać zasad Tarczy Prywatności w 
odniesieniu do takich danych osobowych. 
 



 

Odpowiedzialność KEG za dane osobowe, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a 
następnie przekazuje stronom trzecim, jest opisana w zasadach Tarczy Prywatności. W szczególności 
KEG pozostaje odpowiedzialny zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności wobec agentów zewnętrznych, 
których angażuje do przetwarzania danych osobowych w jej imieniu, czyniąc to w sposób zgodny z 
Zasadami, chyba że KEG udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie powodujące wzrost 
szkód. 

 
 

 
W myśl Oświadczenia o Polityce Prywatności KEG, zachęcamy do skontaktowania się z nami 

keiprivacy@kimballelectronics.com w przypadku złożenia skargi związanej z Tarczą Prywatności (lub 
ogólną skargą dotyczącą prywatności). W przypadku wszelkich skarg, których nie można rozwiązać 
bezpośrednio z KEG, KEG zdecydował się współpracować z unijnymi organami ochrony danych (OOD) 
w związku z takimi nierozstrzygniętymi skargami. Prosimy o kontakt w celu przekierowania do 
odpowiednich osób kontaktowych DPA. Ponadto KEG oferuje wiążącą opcję arbitrażu w celu zajęcia się 
pozostałymi skargami, które nie zostały rozwiązane w żaden inny sposób. KEG podlega uprawnieniom 
dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC). 
 
Kimball Electronics: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) - tylko Unia Europejska 
 

Kimball Electronics Group, LLC może otrzymywać i kontrolować dane osobowe przekazane 
przez Ciebie jej podmiotom europejskim lub bezpośrednio jej. Gromadzimy wyłącznie dane osobowe 
podane dobrowolnie przez Ciebie lub o które poprosiłeś jako pracownicy Kimball i wykorzystujemy 
takie dane tylko w zależności od roli lub interakcji, które masz z Kimball. 
 

Firma Kimball musi gromadzić i kontrolować Twoje dane osobowe w celu prowadzenia 
podstawowych działań związanych z zatrudnieniem lub, w przypadku danych osobowych osób trzecich, 
w celu wykonywania funkcji związanych z naszymi relacjami biznesowymi z Tobą. 
 

Wszystkie dane osobowe są przechowywane w sposób ograniczający dostęp stron trzecich, z 
wyjątkiem przypadków wyraźnie przyznanych (takich jak przetwarzanie listy płac przez stronę trzecią) 
lub wymaganych przez prawo. Dysponujemy systemem ochrony danych, aby zarządzać skutecznym i 
bezpiecznym przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 
 
Twoje dane przechowujemy tylko tak długo, jak 
  a) jesteś pracownikiem, 

b) w przypadku danych niebędących pracownikami, jesteś zaangażowany w relację biznesową 
z Kimball, lub 
c) zgodnie z wymogami prawa. 

  
Dziękujemy za przekazanie firmie Kimball swoich danych osobowych. Twoje imię i nazwisko, 

adres, adres e-mail, numer telefonu i inne dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów 
pracowniczych lub w celu skuteczniejszej komunikacji z osobami niebędącymi pracownikami. Jeśli masz 
jakiekolwiek obawy dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych, wyślij e-mail na adres 
keiprivacy@kimballelectronics.com. Dodatkowe informacje o Kimball Electronics Poland, Sp., Z.o.o. 
oraz Kimball Electronics Romania, wytyczne dotyczące poszczególnych krajów SRL można znaleźć na 
stronach placówek każdej firmy w języku angielskim i lokalnym. 
 



 

RODO zapewnia Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych przekazanych 
Kimball. Masz prawo wglądu do przechowywanych przez nas danych i poprawiania wszelkich błędów. 
Z uwagi na ograniczenia wynikające z naszych uzasadnionych potrzeb biznesowych w zakresie 
przechowywania Twoich danych, możesz zażądać, aby firma Kimball usunęła Twoje dane osobowe z jej 
systemów i systemu osób trzecich, którym Kimball udostępniła Twoje dane. Jeśli chcesz skorzystać z 
któregokolwiek z tych praw lub poprosić firmę Kimball o zbadanie, w jaki sposób Twoje dane zostały 
wykorzystane, wyślij e-mail na adres: keiprivacy@kimballelectronics.com. 
 

Jeśli nasza odpowiedź Cię nie zadowala lub chcesz porozmawiać z personelem zajmującym się 
danymi w danym kraju, skontaktuj się z powiernikami firmy Kimball Electronics Poland lub Kimball 
Electronics Romania. 
 
Oświadczenie 
  

Wszystkie powiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej Polityki prywatności 
będą sporządzane na piśmie, będą odnosić się do niniejszej Polityki prywatności i będą uważane za 
doręczone po otrzymaniu, gdy zostaną wysłane listem poleconym lub poleconym, z żądaniem 
potwierdzenia odbioru, opłaconą przesyłką pocztową lub komercyjnym przewoźnikiem nocnym, z 
pisemną weryfikacją odbioru. . Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adres podany poniżej lub 
na inny adres, który może zostać wskazany przez firmę Kimball, przekazując powiadomienie poprzez 
ujawnienie w niniejszej Polityce prywatności. 
 
  
 

Kimball Electronics, Inc. 
Privacy Compliance Manager  

1205 Kimball Blvd. 
Jasper, IN 47549 

USA 
 


