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1.0 Wprowadzenie
Nexteer jest zobowiązany mieć na uwadze przestrzeganie przepisów prawa oraz praktyk zarządzania w zakresie
przetwarzania danych osób fizycznych i danych przedsiębiorstw zawierających dane osobowe klientów i innych
podmiotów powiązanych, które ułatwiają prowadzenie działalności i zwiększają zdolności operacyjne.

2.0 Oświadczenie o przyjęciu zobowiązań
Nexteer promuje najwyższe standardy zaangażowania społecznego. Spółka dokłada wszelkich starań na rzecz
zachowania pełnej zgodności swojej działalności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Nexteer szanuje prywatność i jest zobowiązana do ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz dostosowuje
swoje polityki prywatności i praktyki w zakresie ochrony danych do przepisów prawa.
Dostawcy i partnerzy są zobowiązani na mocy umowy do ochrony prywatności danych osobowych osób fizycznych
oraz przestrzegania powiązanych praktyk w zakresie ochrony danych.
Pracownicy Nexteer i osoby pracujące w jej imieniu zostaną poinformowane o istnieniu niniejszej polityki i praktyk
i oczekuje się od nich ich przestrzegania.
3.0 Zakres
Niniejsza polityka ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, w tym danych każdej osoby, która
przetwarza dane osobowe przetwarzane albo przechowywane przez Nexteer albo w jej imieniu albo ma do nich
dostęp. Odnosi się to również do personelu, wolontariuszy, dostawców i partnerów, z wyjątkiem sytuacji, w których
w umowie z osobą fizyczną określone zostały inne wymogi.

4.0 Odpowiedzialność
Zarząd Nexteer ponosi ostateczną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki oraz zapewni,
że personel, wolontariusze, konsultanci, dostawcy i partnerzy zostaną w pełni poinformowani o postanowieniach
niniejszej Polityki oraz ich obowiązkach i zadaniach, obejmujących zapewnienie pełnej zgodności z Kodeksem
postępowania spółki.
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Każdy pracownik, podmiot z grupy spółek Nexteer, wykonawca oraz podmiot zewnętrzny współpracujący w ramach
świadczenia usług Nexteer jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalonych standardów, w tym za zgłaszanie
naruszeń zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Komisja ds. audytów i zgodności jest odpowiedzialna za weryfikację i monitorowanie polityk i praktyk Spółki
w zakresie ich zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
5.0 Treść i oświadczenie woli
Zgodnie z podstawowymi wartościami oraz zasadami etycznymi Spółki, Nexteer dąży do wypełniania zobowiązań
i zadań oraz przestrzegania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich
danych.
Polityki i praktyki Nexteer odzwierciedlają obecne standardy i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
i wrażliwych danych osobowych oraz będą zgodne ze wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w krajach,
w których Nexteer prowadzi działalność. Zasady te obejmują:

1.

Rzetelne i zgodne z prawem przetwarzanie. Nexteer nakazuje, aby dane osobowe były przetwarzane
zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Nexteer poinformuje osoby fizyczne, jakiego rodzaju
oraz w jakim celu dane osobowe są gromadzone. Nexteer nie wykorzystuje danych osobowych uzyskanych
od osób fizycznych do celów innych, niż zostały określone w powiadomieniach. Ponadto Nexteer weryfikuje
cele gromadzenia danych od osób fizycznych, aby zapewnić, że gromadzenie przez nas danych odbywa się
w związku z uzasadnionymi wymogami biznesowymi.

2.

Wybór. Nexteer daje osobom fizycznym możliwość wyboru, jakiego rodzaju oraz w jakim celu dane
osobowe będą gromadzone. Nexteer nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie wynajmuje danych osobowych
osób fizycznych, a dane będą wykorzystywane w celu innym niż cel, w którym zostały one wyjściowo
zgromadzone wyłącznie za przyzwoleniem albo wyraźną zgodą osoby fizycznej na takie wykorzystanie.

3.

Przekazywanie danych. Nexteer będzie przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie
w przypadkach, gdy:
(a)
podmiot zewnętrzny zapewni wystarczające gwarancje w odniesieniu do technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania oraz podejmie uzasadnione
kroki w celu przestrzegania tych środków;
(b)
jest to wymagane na mocy przepisów prawa.

4.

Bezpieczeństwo. Nexteer zapewni wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym albo bezprawnym przetwarzaniem oraz przed
ich przypadkową utratą albo zniszczeniem bądź uszkodzeniem.

5.

Integralność danych i ograniczenie celu. Nexteer podejmuje uzasadnione działania w celu zapewnienia,
że przetwarzane dane są adekwatne, uzasadnione i zgodne z celami, w których były zgromadzone
i wykorzystywane oraz podejmuje kroki w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności
wszelkich odnośnych danych.

6.

Przechowywanie. Nexteer podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane w jakimkolwiek celu albo celach nie będą przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do
określonego celu albo celów.

7.

Dostęp. Nexteer ułatwi osobie fizycznej wykonanie praw przysługujących jej na mocy wszelkich
powiązanych i obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, chyba że
niestosowanie się do praw osoby fizycznej jest uzasadnione we wszelkich okolicznościach.

8.

Dochodzenie roszczeń. Nexteer stosuje najlepsze praktyki biznesowe w celu przetwarzania danych
osobowych w sposób otwarty, przejrzysty, uczciwy i zgodny z prawem oraz przestrzega odnośnych
przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych obowiązujących w miejscach, w których prowadzi
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działalność. Nexteer będzie niezwłocznie udzielać odpowiedzi na wszelkie skargi, spory albo żądania
w zakresie dostępu do danych osobowych i, każdorazowo, w odpowiednim i obowiązującym terminie.
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6.0 Weryfikacja i monitoring
Niniejsza Polityka będzie podlegać corocznej albo częstszej weryfikacji w zależności od potrzeb biznesowych.
7.0 Glosariusz
Nexteer: oznacza Nexteer Automotive Group Limited, jej poprzedników, następców, spółki zależne, oddziały
i grupy na całym świecie.
Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio albo pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny,
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden albo kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową albo społeczną tożsamość tej osoby
fizycznej.
Wrażliwe dane osobowe: oznaczają dane osobowe obejmujące informacje dotyczące pochodzenia rasowego
albo etnicznego; poglądów politycznych; przekonań religijnych albo światopoglądowych; przynależności do
związków zawodowych; dane genetyczne; dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia; życia seksualnego albo
orientacji seksualnej. Dane dotyczące przestępstw i wyroków mogą być również uznawane za wrażliwe dane
osobowe.
Dane osobowe: oznaczają dane osobowe lub wrażliwe dane osobowe.
Przetwarzanie: oznacza każdą operację albo zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych przy
pomocy środków zautomatyzowanych albo innych, jak np. gromadzenie, rejestracja, porządkowanie,
przechowywanie, adaptacja albo modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez transmisję, rozpowszechnianie albo udostępnianie w inny sposób, układanie albo kompilowanie,
blokowanie, usuwanie albo niszczenie.
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