Fastenal’s Privacy Statement

Polityka Prywatności firmy Fastenal

Fastenal is a global, industry leader in OEM and
MRO industrial products and services. We receive
and maintain customer information that will
allow us to best support their accounts, product
and service needs. Please read further for
the details of our strict Privacy Notification
Statement. Maintaining our customer’s
privacy is very important to us.

Firma Fastenal jest światowym liderem branży
produktów i usług przemysłowych OEM i MRO.
Otrzymujemy i przechowujemy informacje
o Klientach, które pozwolą nam najlepiej obsługiwać
ich konta i zaspokajać potrzeby związane
z produktami i usługami. Prosimy o przeczytanie
niniejszej Polityki Prywatności w celu uzyskania
szczegółowych informacji. Zachowanie prywatności
naszych Klientów jest dla nas bardzo ważne.

You may withdraw consent at any time by
visiting our website www.fastenal.com > Legal
Information > Privacy Statement

Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie
odwiedzając naszą stronę internetową
www.fastenal.com > Informacje prawne >
Polityka Prywatności

WHAT IS PERSONAL DATA OR DATA?

CO TO SĄ DANE OSOBOWE LUB DANE?

Personal Data is defined as “any information
relating to an identified or identifiable natural
person ('data subject'); an identifiable natural
person is one who can be identified, directly or
indirectly, in particular by reference to an
identifier such as a name, an identification
number, location data, an online identifier or to
one or more factors specific to the physical,
physiological, genetic, mental, economic, cultural
or social identity of that natural person”.

Dane osobowe są zdefiniowane jako „wszelkie
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
(„osoba, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której
tożsamość można ustalić bezpośrednio lub
pośrednio, w szczególności w odniesieniu do
identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji,
identyfikator internetowy lub przynajmniej jeden
czynnik charakterystyczny dla fizycznej,
fizjologicznej, genetycznej, psychicznej,
ekonomicznej, kulturowej lub społecznej
tożsamości tej osoby fizycznej”.

WHAT PERSONAL DATA IS COLLECTED?

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

The information you provide will be subject to
rigorous measures and procedures to minimize
the risk of unauthorized access or disclosure.

Podane informacje będą podlegać
rygorystycznym środkom i procedurom, aby
zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego
dostępu lub ujawnienia.

FASTENAL MAY COLLECT PERSONAL DATA THAT
WOULD INCLUDE BUT IS NOT LIMITED TO:

FIRMA FASTENAL MOŻE ZBIERAĆ M.IN.
NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

 FULL NAME

 IMIĘ I NAZWISKO

 PHONE NUMBER

 NUMER TELEFONU

 EMAIL ADDRESS

 ADRES E-MAIL

 BILL TO ADDRESS

 ADRES DO WYSŁANIA RACHUNKU

 SHIP TO ADDRESS

 ADRES DO WYSŁANIA TOWARÓW

 PAYMENT CARD NUMBER, EXPIRATION
DATE, ETC.

 NUMER I DATA WAŻNOŚCI KARTY
PŁATNICZEJ ITP.

 IP ADDRESS

 ADRES IP

HOW WILL MY PERSONAL DATA BE USED?

SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

 The personal data provided will be used to
assist Fastenal with processing your order,
whether it be an online order or direct
through a Fastenal store. It will also allow
us to provide ongoing support and meet
the tracking requirements of your account,
ex. inventory usage.

 Podane dane osobowe zostaną
wykorzystane przez firmę Fastenal w celu
realizacji zamówienia, niezależnie od tego,
czy jest to zamówienie online, czy zostało
złożone bezpośrednio w sklepie Fastenal.
Umożliwi nam to również bieżące wsparcie
i spełnienie wymagań śledzenia Twojego
konta, np. wykorzystanie zapasów.

 Website usage information may be collected
to aggregate statistical information, enhance
system administration or to improve the
content of the Site. See Cookies section
for further detail.

 Dane dotyczące korzystania z naszej strony
internetowej mogą być zbierane w celu
agregowania informacji statystycznych,
usprawniania zarządzania systemem
lub ulepszania zawartości Witryny.
Więcej szczegółów znajduje się
w zakładce Pliki Cookie .

 The information we collect through our
website will help Fastenal effectively
enhance this Site, expand product growth
and better serve our customers, which will
result in continued customer satisfaction.
Fastenal may use the information collected
to notify Site visitors of changes to this
Site, to notify Site visitors of new products,
and for any other legitimate and lawful
business purpose.

 Dane, które zbieramy za pośrednictwem
naszej strony internetowej, pomogą firmie
Fastenal skutecznie ulepszać tę stronę,
rozwijać produkty i lepiej służyć Klientom
tak, aby byli oni zadowoleni. Firma Fastenal
może wykorzystywać zebrane dane w celu
powiadamiania osób odwiedzających stronę
o zmianach na niej wprowadzanych, w celu
powiadamiania odwiedzających o nowych
produktach oraz w jakimkolwiek innym
uzasadnionym i zgodnym z prawem
celu biznesowym.

 Transactional information from companies
or individuals that purchase products from
our Site may be collected and used by
Fastenal as a database or to provide
subsequent products or services to such
parties. Such information includes, but is not
limited to, shipping information, credit card
holder name and card number/expiration
date. This information is considered essential
to the performance of online transactions.

 Dane transakcyjne od firm lub osób
fizycznych, które kupują produkty
z naszej Strony, mogą być gromadzone
I wykorzystywane przez Fastenal jako baza
danych lub do dostarczania kolejnych
produktów lub usług takim stronom. Takie
dane obejmują między innymi informacje
o wysyłce, imię i nazwisko posiadacza karty
kredytowej i jej numer/datę ważności Dane
te są uważane za niezbędne do
wykonywania transakcji online.
 Aby zidentyfikować użytkowników, ich
adresy IP i identyfikatory urządzeń mogą

 To identify the local of users, IP addresses
and device identifiers may be used to block

disruptive use, establish site use analytics
for site improvement or to redirect users
to a different site. Ex. If you are accessing
the site from Canada, you may be redirected to www.fastenal.ca

WHO WILL FASTENAL SHARE YOUR PERSONAL
DATA WITH?

być wykorzystywane do blokowania
niewłaściwego użytkowania, do analizy
wykorzystania witryny w celu jej
ulepszania lub do przekierowywania
użytkowników na inne strony. Na przykład,
jeśli na stronę wchodzi mieszkaniec
Kanady, może on zostać przekierowany
na stronę www.fastenal.ca
KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

 Transactional information from companies
or individuals that purchase products from
our Site may be collected and used by
Fastenal as a database or to provide
subsequent products or services to such
parties. Such information includes, but is
not limited to, shipping information, credit
card holder name and card
number/expiration date. This information
is considered essential to the performance
of online transactions.

 Dane transakcyjne od firm lub osób
fizycznych, które kupują produkty
z naszej Strony, mogą być gromadzone
I wykorzystywane przez Fastenal jako baza
danych lub do dostarczania kolejnych
produktów lub usług takim stronom. Takie
dane obejmują między innymi informacje
o wysyłce, imię i nazwisko posiadacza karty
kredytowej i jej numer/datę ważności
Dane te są uważane za niezbędne do
wykonywania transakcji online.

 Fastenal may choose to share information
with some specific third parties, such as
suppliers, financial institutions, and third
party service providers, and with any
successor Fastenal interest.

 Firma Fastenal może udostępnić dane
określonym stronom trzecim, takim
jak dostawcy, instytucje finansowe
I usługodawcy zewnętrzni, a także
swoim dowolnym następcom prawnym

 FASTENAL WILL NOT GIVE, SELL OR
OTHERWISE TRANSFER E-MAIL ADDRESSES
MAINTAINED BY THIS SITE TO ANY OTHER
THIRD PARTY FOR THE PURPOSE OF
INITIATING, OR ENABLING OTHERS TO
INITIATE, ELECTRONIC MAIL MESSAGE IN
VIOLATION OF TITLE 15, CHAPTER 103 OF
THE UNITED STATES CODE.

 FIRMA FASTENAL NIE PRZEKAZUJE, NIE
SPRZEDAJE ANI NIE UDOSTĘPNIA W ŻADEN
INNY SPOSÓB ADRESÓW E-MAIL
PRZEKAZANYCH TEJ STRONIE OSOBOM
TRZECIM DO CELU URUCHOMIENIA LUB
UMOŻLIWIENIA INNYM URUCHOMIENIA
DYSTRYBUCJI WIADOMOŚCI E-MAIL
NIEZGODNEJ Z ATYTUŁEM. 15 ROZDZIAŁ
103 KODEKSU STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

 Access to your data is limited to Fastenal
and is constructed in a way to protect you
and your information.

 Dostęp do danych jest ograniczony do
Fastenal i jest skonstruowany w taki
sposób, aby chronić Ciebie i Twoje dane.

 Fastenal may disclose information about
any Site visitor in response to subpoenas,
investigative requests (with or without
subpoena) and other legal process, to
uphold Fastenal's legal rights and defend
against legal claims.

 Firma Fastenal może ujawniać dane
o każdym odwiedzającym stronę
w odpowiedzi na wezwania sądowe, wnioski
dochodzeniowe (z wezwaniem sądowym lub
bez) i inne pisma prawne, w celu utrzymania
praw przysługujących Fastenal i obrony
przed roszczeniami prawnymi.

WHAT IS A COOKIE?
 A cookie is a small file stored on your
computer by a web site to give the
customer a unique ID (a ‘Cookie’).

HOW DOES FASTENAL USE COOKIES?

CO TO SĄ PLIKI COOKIE?
 Plik cookie to niewielki plik
przechowywany na komputerze
użytkownika przez witrynę internetową
w celu przypisania Klientowi unikatowego
identyfikatora („Plik Cookie”).
SPOSÓB WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE
PRZEZ FASTENAL

 Fastenal may use Cookies to track new
visitors to this Site and recognize past
customers so that Fastenal may customize
and personalize Site information.

 Firma Fastenal może wykorzystywać
Pliki Cookie do śledzenia nowych osób
odwiedzających tę Stronę i rozpoznawania
wcześniejszych Klientów, w celu
umożliwienia firmie dostosowania
I personalizacji treści dostępnych na Stronie.

 Cookies used by this Site do not contain
any personal data. Fastenal cannot identify
a customer unless that information is
provided voluntarily.

 Pliki Cookie wykorzystywane przez tę
Stronę nie zawierają żadnych danych
osobowych. Firma Fastenal nie może
zidentyfikować Klienta, chyba że dane
te zostaną dostarczone dobrowolnie.

 IF YOU CONFIGURE YOUR COMPUTER TO
BLOCK OR ERASE COOKIES, SOME WEBSITE
FUNCTIONALITY WILL NOT WORK
PROPERLY AND THE USER EXPERIENCE
WILL BE DIMINISHED.

 JEŚLI KOMPUTER UŻYTKOWNIKA ZOSTANIE
SKONFIGUROWANY DO BLOKOWANIA
LUB KASOWANIA PLIKÓW COOKIE,
PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ WITRYNY NIE
BĘDZIE MOŻLIWA, CO WPŁYNIE NA
DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA.

COOKIES WE USE

PLIKI COOKIE, JAKIE WYKORZYSTUJEMY

 Necessary Cookies – These are necessary
for the website to work. They must remain
active in order to use such features as the
shopping cart.

 Niezbędne pliki cookie - pliki niezbędne do
działania witryny. Muszą pozostać aktywne,
aby osoba odwiedzająca naszą stronę mogła
korzystać z takich funkcji, jak koszyk.

 Functional Cookies – These are used in
features such as remember me choices
(i.e. user name, # of products per page
preferences, regional location of the user –
shows availability of your closest store,
etc.) These are anonymized, personal data
is not collected.

 Funkcjonalne pliki cookie - są używane
w funkcjach takich, jak zapamiętywanie
wyborów (np. nazwa użytkownika, liczba
produktów wyświetlana na stronie,
lokalizacja użytkownika, dostępność
najbliższego sklepu itp.) Pliki te są
anonimizowane, dane osobowe nie
są gromadzone.

 Performance Cookies – These collect
information about which pages visitors
go to most often and help us to provide
a better user experience, ex. Google

 Pliki cookie związane z wydajnością gromadzą informacje o najczęściej
odwiedzanych przez użytkownika stronach
i pomagają poprawić doświadczenie
użytkownika, np. za pomocą Google

Analytics. These are anonymized,
personal data is not collected.

DO NOT TRACK (DNT)
 DNT is a proposed policy and technology
to allow internet users the ability to
control the tracking of their online use.
As this concept is still being worked on by
the World Wide Web Consortium (W3C)
along with industry groups, Internet
browsers, technology companies and
regulators, there is not a DNT technology
standard to date.

Analytics. Pliki te są anonimizowane,
dane osobowe nie są gromadzone.

TECHNOLOGIA DO NOT TRACK (DNT)
 DNT to proponowana polityka
i technologia, która pozwala
użytkownikom Internetu kontrolować
śledzenie ich korzystania z Internetu.
Ponieważ koncepcja ta jest nadal
opracowywana przez konsorcjum
World Wide Web (W3C) wraz
z grupami branżowymi,
przeglądarkami internetowymi,
firmami technologicznymi
i regulatorami, nie powstał jeszcze
jeden standard technologii DNT.

HOW TO BLOCK YOUR BROWSER FROM
TRACKING COOKIES

USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI BLOKUJĄCE
ŚLEDZENIE PLIKÓW COOKIE

The following are the browser Fastenal.com
currently supports. To disable Cookies in your
browser please select one of the below.

Strona Fastenal.com współpracuje z poniższymi
przeglądarkami. Aby wyłączyć pliki cookie
w przeglądarce, wybierz jedną z poniższych opcji.

 Google Chrome

 Google Chrome

 Internet Explorer

 Internet Explorer

 FireFox

 FireFox

 Edge

 Edge

 Safari

 Safari

OFFENSIVE OR INAPPROPRIATE CONTENT ON
FASTENAL SITES
 You are prohibited from posting or
transmitting to or from this Site any
unlawful, threatening, libelous, defamatory,
obscene, profane or other material that
could give rise to any civil or criminal liability
under the law. Any material, information or
idea you transmit or post on this Site by any
means will be treated as non-confidential
and non-proprietary.

OBRAŹLIWE LUB NIEPOWIEDNIE TREŚCI NA
STRONACH FIRMY FASTENAL
 Publikowanie lub przesyłanie na tę stronę
lub z tej strony jakichkolwiek nielegalnych,
zawierających groźby, zniesławiających,
obscenicznych, wulgarnych treści lub
takich, które mogą prowadzić do
odpowiedzialności cywilnej lub karnej
zgodnie z obowiązującym prawem jest
zabronione. Wszelkie materiały, informacje
lub idee przekazywane lub publikowane
na tej stronie w jakikolwiek sposób będą
traktowane jako jawne i niezastrzeżone.

USERS UNDER AGE 18
 If you are a user under age 18, please
obtain a parent/guardian’s permission
before sharing any personal data with
Fastenal.
HOW LONG WILL MY PERSONAL DATA BE KEPT?

UŻYTKOWNICY PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA
 Jeśli jesteś użytkownikiem, który nie ukończył
jeszcze 18 lat, uzyskaj zgodę rodzica/opiekuna
przed udostępnieniem jakichkolwiek danych
osobowych firmie Fastenal.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
OSOBOWYCH

 We will strive to keep your information
accurate and up to date and keep it only
for as long as is necessary, according to
legal retention periods.

 Dołożymy wszelkich starań, aby dane
użytkowników były dokładne i aktualne
oraz aby były przechowywane tak długo,
jak to konieczne, zgodnie z ustawowymi
okresami przechowywania.

 In some instances, the law sets the length of
time information must to be kept. When
possible, Fastenal will use its discretion to
ensure that we do not keep records outside
of our normal business requirements.

 W niektórych przypadkach prawo określa
czas przechowywania danych. Jeśli to
możliwe, firma Fastenal zdecyduje według
własnego uznania, czy usunąć dane, które
nie są konieczne do realizacji naszych
standardowych celów biznesowych.

UPDATES TO FASTENAL’S PRIVACY STATEMENT
 As Fastenal’s Privacy Notification Statement
may be periodically updated, it is suggested
to review it on occasion, or before
submitting personal data in the future.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
FIRMY FASTENAL
 Ponieważ Polityka Prywatności firmy
Fastenal może być okresowo
aktualizowane, zaleca się jej lekturę od
czasu do czasu lub przed przesłaniem
danych osobowych w przyszłości.

IF YOU ARE AN EU CITIZEN UNDER
THE GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR), PLESE CLICK
HERE FOR FURTHER DETAILS.

JEŚLI JESTEŚ OBYWATELEM UE I DOTYCZY
CIĘ OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE
DANYCH (RODO), KLIKNIJ TUTAJ, ABY
POZNAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW.

HOW DO I FIND OUT WHAT PERSONAL DATA
FASTENAL HOLDS ABOUT ME?

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SIĘ DOWIEDZIEĆ,
JAKIE MOJE DANE OSOBOWE POSIADA
FIRMA FASTENAL?

 To receive a list of what personal
data/information is being processed, please
email europe_privacy@fastenal.com and
request the SUBJECT ACCESS REQUEST
FORM. You will receive a confirmation of
receipt of your request within 72 hours.

 Aby otrzymać listę danych osobowych,
prosimy o e-mail na adres
europe_privacy@fastenal.com z prośbą
o przesłanie FORMULARZA WNIOSKU
O DOSTĘP DO DANYCH. Otrzymasz
potwierdzenie wpłynięcia Twojego
wniosku w ciągu 72 godzin.

 The information requested in the SUBJECT
ACCESS REQUEST FORM must be
provided, along with proof of identity.

 Dane, które należy podać we WNIOSKU
O DOSTĘP DO DANYCH należy przesłać
wraz z dowodem tożsamości.

 The copy of personal data will be provided
within one month after the fulfilled Subject
Access Request form has been submitted.
Should additional information be required
in order to identify the data subject within
our systems, it may take longer to fulfill
this request.

 Kopia danych osobowych zostanie
dostarczona w ciągu jednego miesiąca po
przesłaniu wypełnionego wniosku o dostęp
do danych. Jeśli dodatkowe informacje
będą wymagane w celu zidentyfikowania
osoby, której dane dotyczą w naszych
systemach, spełnienie tej prośby może
potrwać dłużej.

DELETING PERSONAL DATA
 You have the Right to Erasure (‘Right to be
Forgotten’), Art. 17 GDPR, and thus have
your data removed from our database,
excluding circumstances where Fastenal is
required to retain this to meet our legal
obligations as a business and proof of
transactions. To have your personal data
removed from our database, please email
europe_privacy@fastenal.com and request
the DATA SUBJECT CONSENT
WITHDRAWAL FORM.

USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH
 Masz prawo do usunięcia danych („Prawo
do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17
RODO, na mocy którego usuniemy dane
z naszej bazy danych, z wyjątkiem
okoliczności, w których Fastenal jest
zobowiązany do ich zachowania w celu
spełnienia naszych zobowiązań prawnych
w celach biznesowych i jako dowodu
zrealizowanych transakcji. Wnioski
o usunięcie danych osobowych z naszej
bazy danych należy przesłać na adres
e-mail europe_privacy@fastenal.com
z prośbą o przesłanie FORMULARZA
WNIOSKU O WYCOFANIE ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH.

CONTACTING FASTENAL ABOUT THIS PRIVACY
NOTIFICATION STATEMENT

KONTAKT Z FIRMĄ FASTENAL W KWESTII
NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Should you have any questions or concerns,
please contact europe_privacy@fastenal.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt na adres e-mail
europe_privacy@fastenal.com.

