
POLITYKA   PRYWATNOŚCI   I   PLIKÓW   COOKIES  
 
Administratorem  danych  osobowych  jest  ASAGAO  Sp.  z  o.o.  (zwana  dalej  „Firma”).            
Firma  uznaje,  że  ochrona  danych  osobowych  klientów  i  pracowników  ASAGAO  Sp.  z             
o.o.  stanowi  poważną  odpowiedzialność  społeczną  i  postanawia  chronić  dane  osobowe           
w   Japonii   oraz   w   Polsce,   gdzie   Firma   prowadzi   działalność.   
Oprócz  przestrzegania  odpowiednich  przepisów  ustawowych  i  wykonawczych,  Firma         
ustanowi  poniżej  politykę  prywatności,  o  której  poinformuje  wszystkich  urzędników,          
pracowników  i  współpracowników,  a  także  odpowiednio  przetworzy  dane  osobowe          
poprzez   ich   dokładne   wdrożenie.  
 
1.   DEFINICJA   DANYCH   OSOBOWYCH  
Dane  osobowe  w  niniejszej  polityce  prywatności  mogą  identyfikować  osoby  takie  jak            
dane  osobowe  (imię  i  nazwisko,  adres,  numer  telefonu  itp.)  oraz  hasła  i  adresy  e-mail               
określone  w  japońskim  prawie  o  ochronie  danych  osobowych  i  rozporządzeniu           
Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   2016/679   z   27   kwietnia   2016   r.  
 
2.   PODSTAWOWE   ZASADY  
Przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  Firma  przestrzega  przepisów  ustawowych  i          
wykonawczych  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  w  Japonii  i  Polsce.  Ponadto           
będzie  okresowo  sprawdzać  wszelkie  regulacje  prawne,  które  ulegną  zmianie  podczas           
korzystania  z  usług  Firmy  przez  Użytkownika,  a  mające  wpływ  na  korzystanie  z  usług.  W               
przypadku  zmian  regulacji  prawnych  Firma  zobowiązana  jest  do  skorygowania  reguł           
korzystania   z   usług.  
 
3.   ZBIERANIE,   WYKORZYSTANIE,   OCHRONA   DANYCH   OSOBOWYCH  
Udostępniając  dane  osobowe  klientów,  Firma  wskaże  cel  ich  wykorzystania  klientom,           
którzy   dostarczyli   dane   osobowe   (zwani   dalej   Użytkownikami).   
Firma  nie  będzie  przetwarzać  danych  osobowych  wykraczających  poza  zakres          
niezbędny  do  osiągnięcia  celu  bez  zgody  danego  Użytkownika.  Firma,  która  jest            
odpowiedzialna  za  dostarczone  dane  osobowe,  weźmie  odpowiedzialność  zapobiegania         
udostępnianiu  lub  utracie  danych  osobowych  bez  zgody  Użytkownika.  Firma  także           
wdroży  środki  ochrony  przed  ryzykiem  nieuprawnionego  dostępu,  zniszczenia  i          
fałszowania   z   zewnątrz,   a   także   dołoży   starań   w   celu   ochrony   danych   osobowych.  
Firma   będzie   udostępniać   dane   osobowe   tylko   następującym   osobom.:  

a) ASAGAO  Sp  z  o.o.  (ogranicza  się  jedynie  do  upoważnionych  pracowników           
związanych   z   celem   zbierania   danych   osobowych)  

b) Organizacje  powiązane  oraz  organizacje  partnerskie  Firmy  (ogranicza  się         
upoważnione  organizacje  tylko  te,  które  wykonują  obowiązki  związane  z  celem           
zbierania   danych)  

c) Upoważnienie  partnerzy  biznesowi  (osoba  prawna  lub  osoba  fizyczna),  którym          
Firma  zleciła  działalność  zewnętrzną  lub  zawarła  umowy  o  zachowaniu  poufności           
danych   osobowych,  
 



4.   CEL   WYKORZYSTANIA   DANYCH   OSOBOWYCH  
Firma  używa  dane  osobowe  przekazane  przez  Użytkowników  do  zarządzania,  obsługi  i            
innych   przypadkowych   usług   w   zakresie   celu   zbierania   danych   osobowych.  
 
5.   UDOSTĘPNIANIE   DANYCH   OSOBOWYCH   STRONOM   TRZECIM   
Firma  nie  ujawni  ani  nie  udostępni  stronom  trzecim  innym  niż  firmy  outsourcingowe,  z              
którymi  zostały  zawarte  umowy  o  zachowaniu  poufności  danych  osobowych,  bez  zgody            
Użytkownika,   z   wyjątkiem   następujących   przypadków:  
 

a) gdy   Użytkownik   przynosi   szkody   stronie   trzeciej;  
b) sytuacja  w  których  jest  to  konieczne  dla  instytucji  krajowej,  samorządu           

terytorialnego,  innej  instytucji  publicznej  lub  osoby  zobowiązanej  do  współpracy          
w  wykonywaniu  obowiązków  określonych  w  przepisach  ustawowych  i         
wykonawczych.   

c) może  kolidować  z  realizacją  celów  Firmy,  gdy  ujawnienie  jest  wymagane  przez            
przepisy   prawa.  

 
6.PRZECHOWYWANIE   I   USUWANIE   DANYCH   OSOBOWYCH  
Dane  osobowe  Użytkowników  będą̨  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy,  niż  to  jest             
konieczne  w  związku  z  korzystaniem  z  usługi,  a  po  tym  okresie  mogą  być              
przechowywane  dla  celów  i  przez  okres  wymagany  przez  przepisy  prawa  lub  dla             
zabezpieczenia   ewentualnych   roszczeń.   
Użytkownikowi,  którego  dane  dotyczą,  przysługuje  prawo  do  usunięcia  danych,          
wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  jak  również  prawo  wniesienia  skargi  do            
organu   nadzorczego.  
 
7.PLIKI   COOKIES  

a) Strona  zapisuje  w  urządzeniach  Użytkowników  dane  informatyczne,  w         
szczególności  

pliki   tekstowe,   które   są̨   zapisywane   i   przechowywane   na   urządzeniu   końcowym  
Użytkownika,   przeznaczone   do   korzystania   ze   stron   internetowych   („Pliki   cookies”).  

b) Użytkownik  po  wejściu  na  Stronę  może  wyrazić  zgodę  na  używanie  Plików            
cookies  

lub   nie   wyrazić   takiej   zgody   poprzez   wybór   w   oknie   swojej   przeglądarki  
internetowej   odpowiedniej   opcji.  

c)  Ograniczenia  stosowania  Plików  cookies  mogą  wpłynąć  na  niektóre          
funkcjonalności  

dostępne   na   Stronie.  
d) Na  Stronie  wykorzystywane  są  Pliki  cookies  Google  Analytics  oraz  Google           

AdWords.  
e) Pliki   cookies   wykorzystywane   są   w   celu:   a)   analizowania   ruchu   na   Stronie;   b)  

optymalizacji   wyglądu,   zawartości   oraz   sposobu   działania   Strony;   c)   mierzenia  
skuteczności   przeprowadzanych   kampanii   marketingowych;   d)   dostosowania  
reklam   do   indywidualnych   preferencji   Użytkownika.  



f) Na  Stronie  wykorzystywane  są  dwa  rodzaje  plików  cookies:  a)  cookie  sesyjne,            
które  

są   przechowywane   do   momentu   opuszczenia   Strony   lub   wyłączenia   przeglądarki  
internetowej;   b)   cookie   stałe,   które   są   przechowywane   do   momentu   ich   wygaśnięcia  
lub   usunięcia   z   przeglądarki   internetowej.  
 
 
 
8.   OGRANICZENIE   ODPOWIEDZIALNOŚCI  
W  następujących  przypadkach  nie  ponosimy  odpowiedzialności  za  pozyskiwanie  danych          
osobowych   przez   osoby   trzecie.  

a) gdy   Użytkownik   ujawnia   dane   osobowe   stronie   trzeciej   (innej   firmie   itp.);  
b) gdy  Użytkownik  może  zostać  nieoczekiwanie  zidentyfikowany  z  powodu         

gromadzenia   informacji   innych   niż   dane   osobowe;  
c) gdy  dane  osobowe  są  przekazywane  przez  Użytkownika  stronie  innej  niż  Firma            

(w   tym   miejsce   docelowe   danego   linku);  
d) gdy  informacje  (identyfikator/  hasło)  umożliwiające  identyfikację  Użytkownika  są         

uzyskiwane   przez   osobę   inną   niż   Użytkownik.  
9.   INFORMACJE   O   ZMIANACH   POLITYKI   PRYWATNOŚCI  
Jeśli  niniejsza  polityka  prywatności  zostanie  zmieniona  ,  Firma  zobowiązuje  się  do            
opublikowania  zmiany  na  stronie  internetowej  Firmy.  Użytkownik  zostanie  powiadomiony          
poprzez   opublikowanie   zmian.  
 
 
10.KONTAKT   Z   FIRMĄ  
Jeśli  Użytkownik  ma  jakiekolwiek  pytania  dotyczące  danych  osobowych,  wniosków  o           
sprostowanie/  ujawnienie,  skargę.  Użytkownik  może  skontaktować  się  używając         
poniższe   dane   kontaktowe.  
 
<Pytania   dotyczące   przetwarzania   danych   osobowych>  
 
ASAGAO   spółka   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   (ASAGAO   sp.   z   o.o.)  
【 Lokalizacja 】   ul.   Zamknięta   10   (I   piętro),   Kraków   Podgórze,   30-554,   Polska  
【 E-mail 】   info@asagao.pl  
*  Wiadomości  wysłane  w  soboty,  niedziele,  święta  państwowe  będą  obsługiwane  po            
następnym   dniu   roboczym.  
 
 

 

 
 


