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I. Imię i nazwisko oraz adres administratora danych 

Administratorem danych odpowiedzialnym zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady oraz innymi krajowymi 

przepisami w zakresie ochrony danych obowiązującymi w krajach członkowskich, a także z 

innymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych jest: 

IFCO Management GmbH 

Zugspitzstraße 7 

82049 Pullach 

Germany 

+49 89 744 91 0 

privacy@ifco.com 

www.ifco.com 

II. Imię i nazwisko oraz adres wyznaczonego inspektora ochrony danych 

Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest: 



 

 

DataCo GmbH 

Dachauer Str. 65 

80335 Monachium 

Germany 

+49 89 7400 45840 

www.dataguard.de 

 

III. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

W zasadzie przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie 

niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej z naszymi treściami i 

usługami. Regularne przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie po 

uzyskaniu zgody użytkownika. Odstępstwa obejmują przypadki, w których technicznie nie 

można uzyskać uprzedniej zgody oraz gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przez 

prawo. 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Artykuł 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną do otrzymania zgody osoby, 

której dane dotyczą na przetwarzanie takich danych. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, gdzie 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO stanowi podstawę 

prawną. Dotyczy to również przetwarzania wymaganego do przeprowadzenia działań 

poprzedzających zawarcie umowy. 

W przypadku gdy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO stanowi 

podstawę prawną. 

W przypadku gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 

wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. d) RODO stanowi 

podstawę prawną. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionych 

interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a podstawowe prawa i wolności osoby, której 

dane dotyczą, nie przeważają nad interesem tej pierwszej, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO 

będzie stanowić podstawę prawną do przetwarzania danych. 

https://ppg.dataguard.de/privacy_policies/www.dataguard.de


 

 

3. Usuwanie i okres przechowywania danych 

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą zostaną usunięte lub ograniczone, gdy tylko 

cel ich przechowywania zostanie osiągnięty. Dodatkowe przechowywanie może mieć 

miejsce, jeśli zostało przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w 

ramach przepisów UE, prawa lub innych odpowiednich regulacji, którym podlega 

administrator danych. Ograniczenie lub usunięcie danych ma również miejsce, gdy okres 

przechowywania określony w wyżej wymienionych normach wygasa, chyba że zachodzi 

konieczność przedłużenia okresu przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania 

odpowiedniej umowy. 

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Kiedy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, staje się Pan/Pani osobą, której dane 

dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

1. Prawo do informacji 

Może Pan/Pani poprosić administratora danych o potwierdzenie, czy Pana/Pani dane 

osobowe są przez niego przetwarzane. 

Jeśli przetwarzanie danych ma miejsce, może Pan/Pani poprosić administratora danych o 

przekazanie następujących informacji: 

1. Cel przetwarzania danych osobowych.  

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych. 

3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Pana/Pani dane osobowe zostały 

ujawnione lub nadal są ujawniane. 

4. Planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli dokładne 

informacje nie są dostępne, kryteria określające okres przechowywania. 

5. Istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Pana/Pani danych osobowych, 

prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

6. Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego. 

7. Wszelkie dostępne informacje dotyczące źródła danych, w przypadku gdy dane 

osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą. 

8. Istnienie systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowanie 

zgodnie z art. 22, ust. 1 i ust. 4 RODO oraz, w określonych przypadkach, istotne 



 

 

informacje o stosowanym systemie przetwarzania danych oraz zakresie i 

zamierzonym wyniku takiego przetwarzania w przypadku osoby, której dane 

dotyczą. 

Ma Pan/Pani prawo zażądać informacji o tym, czy dane osobowe zostaną przekazane do 

innego kraju lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście może Pan/Pani 

następnie poprosić o odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO w zakresie takiego 

transferu. 

2. Prawo do korekty 

Ma Pan/Pani prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane 

osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych ma obowiązek 

niezwłocznie poprawić takie dane. 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Może Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod 

następującymi warunkami: 

o w przypadku kwestionowania poprawności swoich danych osobowych przez okres, 

który umożliwia administratorowi danych sprawdzenie poprawności takich danych 

osobowych; 

o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Pan/Pani odmawia usunięcia danych 

osobowych, a w zamian tego żąda ograniczenia ich wykorzystania; 

o administrator danych lub przedstawiciel nie potrzebuje już danych osobowych do 

celów przetwarzania, ale Pan/Pani potrzebuje ich do dochodzenia, wykonania lub 

obrony roszczeń prawnych; lub 

o jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na ich przetwarzanie zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO 

i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody administratora danych 

przeważają nad Pana/Pani powodami. 

W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zostało ograniczone, takie 

dane mogą, z wyjątkiem ich przechowywania, być wykorzystywane wyłącznie za Pana/Pani 

zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny, interes 

Unii lub państwa członkowskiego. 

Jeśli przetwarzanie danych zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi 

warunkami, administrator danych poinformuje Pana/Panią przed zniesieniem 

ograniczenia. 

4. Prawo do usunięcia danych 



 

 

a) Obowiązek usunięcia danych 

Jeśli zażąda Pan/Pani od administratora danych usunięcia Pana/Pani danych osobowych 

ze skutkiem natychmiastowym, jest on zobowiązany zrobić to niezwłocznie, zważywszy że 

występuje jeden z poniższych warunków: 

1. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich były gromadzone lub 

przetwarzane.  

2. Wycofa Pan/Pani zgodę, która zezwala na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 

ust. 1 zd. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieje inna podstawa prawna 

do przetwarzania takich danych. 

3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie 

danych, zważywszy, że przetwarzanie danych jest uzasadnione właściwym 

interesem lub sprzeciwia się Pan/Pani zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO. 

4. Pana/Pani dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. 

5. Usunięcie danych osobowych skutkuje powstaniem zobowiązania prawnego 

wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega 

administrator danych. 

6. Pana/Pani dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa 

informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 ust. 1 RODO. 

b) Powiadomienie osób trzecich 

Jeśli administrator danych przekazał Pana/Pani dane osobowe do wiadomości publicznej i 

musi je usunąć zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmie odpowiednie środki, w tym środki 

techniczne, w celu poinformowania podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają 

dane osobowe o złożeniu wniosku o usunięcie wszystkich linków do takich danych 

osobowych lub ich kopii lub replikacji, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty 

wdrożenia w zakresie realizacji procesu. 

c) Zastrzeżenia 

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne: 

1. do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji; 

2. do wypełnienia obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw 

członkowskich, któremu podlega administrator danych lub przedstawiciel, lub do 

wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przekazanej przedstawicielowi; 



 

 

3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 

ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 RODO; 

4. do celów archiwalnych dotyczących interesu publicznego, badań naukowych lub 

historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, w 

zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie 

wpłynąć na osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub 

5. do wyegzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

5. Prawo do informacji 

Jeśli ma Pan/Pani prawo do korekty i usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania 

przez administratora danych, jest on zobowiązany powiadomić wszystkich odbiorców, 

którym ujawniono Pana/Pani dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub 

ograniczeniu przetwarzania, o ile nie jest to niemożliwe lub nie wymaga 

nieproporcjonalnego wysiłku. 

Zastrzega Pan/Pani sobie prawo do otrzymywania informacji o odbiorcach swoich danych 

od administratora danych. 

6. Prawo do przenoszenia danych 

Ma Pan/Pani prawo do otrzymywania swoich danych osobowych przekazanych 

administratorowi danych w usystematyzowany sposób do odczytu w formacie 

standardowym i maszynowym. Ponadto ma Pan/Pani prawo do przekazania takich danych 

innej osobie bez przeszkód ze strony administratora danych, który początkowo otrzymał 

dane, zważywszy że 

1. 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na mocy 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) 

RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 

zd. 1 lit. b) RODO i 

2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Korzystając z niniejszego prawa, ma Pan/Pani również prawo do twierdzenia, iż dane 

osobowe dotyczące Pana/Pani są przekazywane bezpośrednio od jednej osoby do drugiej, 

o ile jest to technicznie wykonalne. Nie wpływa to na wolności i prawa innych osób. 

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych 

osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej administratorowi 

danych. 



 

 

7. Prawo do sprzeciwu 

Zależnie od Pana/Pani sytuacji, ma Pan/Pani w dowolnym momencie prawo do 

niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 

1 lit. e) lub f) RODO; prawo to ma również zastosowanie w przypadku profilowania w 

oparciu o takie przepisy. 

Administrator danych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych dotyczących 

Pana/Pani, chyba że będzie w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy 

przetwarzania, które przeważają nad Pana/Pani interesami, prawami i wolnościami, lub 

przetwarzanie ma na celu wyegzekwowanie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych. 

Jeśli dane osobowe dotyczące Pana/Pani są przetwarzane do celów marketingu 

bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu 

swoich danych osobowych w związku z takim użyciem; dotyczy to również profilowania, o 

ile jest ono powiązane z przesyłaniem bezpośredniej korespondencji (tzw. direct mail). 

W przypadku gdy nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych do prowadzenia 

marketingu bezpośredniego, Pana/Pani dane osobowe nie będą już przetwarzane do 

takich celów. 

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE ma Pan/Pani możliwość skorzystania z prawa do 

sprzeciwu wobec zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne 

w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego. 

8. Prawo do wycofania zgody na ochronę danych 

Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu jej 

odwołania. 

9. Zautomatyzowane decyzje podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku, w tym 

profilowanie 

Ma Pan/Pani prawo zrezygnować z podlegania decyzji opartej wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które będzie miało skutki prawne 

lub wpłynie na Pana/Panią w podobny sposób. Powyższe nie dotyczy, jeśli decyzja 

1. jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Panem/Panią a 

administratorem danych; 



 

 

2. jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu 

podlega administrator danych, i w przypadku gdy takie ustawodawstwo zawiera 

odpowiednie środki w celu ochrony Pana/Pani praw i wolności oraz 

uzasadnionych interesów; lub 

3. za Pana/Pani wyraźną zgodą. 

Jednakże, takie decyzje nie mogą być oparte na szczególnych kategoriach danych 

osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO ma 

zastosowanie i podjęto uzasadnione środki w celu ochrony Pana/Pani praw i wolności oraz 

uzasadnionych interesów. 

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator danych 

podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony Pana/Pani praw i wolności oraz 

uzasadnionych interesów, w tym prawa do uzyskania pomocy od administratora danych 

lub jego przedstawiciela, aby wyrazić Pana/Pani opinię w niniejszej sprawie i 

zakwestionować decyzję. 

10. Prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego 

Bez uszczerbku dla wszelkich innych środków administracyjnych lub sądowych przysługuje 

Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim, 

w którym znajduje się Pana/Pani miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce 

domniemanego naruszenia, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pana/Pani narusza postanowienia RODO. 

Organ nadzorczy, do którego skierowana została skarga powiadomi osobę zgłaszającą 

skargę o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości zastosowania środka odwoławczego 

zgodnie z art. 78 RODO. 

V. Udostępnianie witryny internetowej i tworzenie plików dziennika 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest odwiedzana, nasz system 

automatycznie zbiera dane i odpowiednie informacje z systemu komputerowego 

urządzenia nawiązującego połączenie. 

Zbierane są następujące dane: 

o rodzaj i wersja przeglądarki; 

o system operacyjny użytkownika; 

o dostawca usług internetowych użytkownika; 



 

 

o data i godzina dostępu; 

o strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej 

witryny; 

o strony internetowe, do których system użytkownika uzyskał dostęp za 

pośrednictwem naszej witryny. 

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie uwzględnia 

się adresów IP użytkownika ani innych danych, które umożliwiają przypisanie danych do 

użytkownika. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi 

użytkownika. 

2. Cel przetwarzania danych 

Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony 

internetowej. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i 

zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach 

marketingowych nie jest przeprowadzana. 

Ze względu na wyżej wymienione powody nasz uzasadniony interes polega na 

przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. 

f) RODO. 

4. Okres przechowywania 

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celu, w jakim były 

gromadzone. Sesja jest ukończona, gdy zbieranie danych na potrzeby udostępniania 

strony internetowej zostanie zakończone. 

5. Sprzeciw i usunięcie 

Zbieranie danych w celu świadczenia usług w witrynie, jak również przechowywanie 

danych w plikach dziennika są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej. Z tej przyczyny użytkownik nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych 

dla wyżej wymienionych procesów. 

VI. Użycie plików cookies 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 



 

 

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które 

są przechowywane w przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. 

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w 

systemie operacyjnym jego urządzenia. Takie pliki cookies zawierają ciąg znaków, który 

umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu witryny. 

Korzystamy z plików cookies, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla 

użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają, aby urządzenie odwiedzające 

stronę zostało zidentyfikowane nawet po zerwaniu połączenia. 

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookies: 

1. Ustawienia języka 

2. Informacje o logowaniu 

Korzystamy z plików cookies również na naszej stronie internetowej, co pozwala nam 

analizować zachowanie naszych użytkowników w sieci. 

W rezultacie przesyłane są następujące dane: 

1. Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej 

2. Wybór kraju 

Dane użytkownika zebrane w ten sposób są pseudonimizowane za pomocą środków 

technicznych. Nie jest zatem już możliwe przypisanie danych do użytkownika 

uzyskującego dostęp do witryny. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi 

osobowymi użytkownika. 

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny użytkownik jest informowany o używaniu 

plików cookies do celów analitycznych i uzyskiwana jest jego zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. Umieszczane jest również 

odniesienie do niniejszej polityki prywatności. 

2. Cel przetwarzania danych 

Wykorzystanie technicznych plików cookie ma na celu uproszczenie korzystania z witryn 

internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie są 

dostępne bez użycia plików cookies. Wymagają one identyfikacji przeglądarki nawet po 

zmianie strony internetowej. 

Używamy plików cookies do następujących aplikacji: 



 

 

1. Wybór ustawień języka 

2. Wybór kraju 

Dane użytkownika zebrane przez techniczne pliki cookies nie są używane do tworzenia 

profilu użytkownika. 

Analityczne pliki cookies są stosowane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i 

jej zawartości. Za pośrednictwem plików cookies zdobywamy informacje o tym, w jaki 

sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i dzięki temu możemy 

nieustannie optymalizować naszą ofertę. 

Pliki cookies, które nie są wymagane ze względów technicznych, są wykorzystywane do 

analizy statystycznej witryny i do celów marketingowych. 

W takim przypadku nasze uzasadnione interesy polegają na przetwarzaniu danych 

osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznych plików 

cookies stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. 

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych 

przy użyciu plików cookies do celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. 

4. Okres przechowywania oraz możliwość sprzeciwu i usunięcia 

Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika i przesyłane przez niego do 

naszej witryny internetowej. Dlatego też, Pan/Pani jako użytkownik posiada pełną kontrolę 

nad użyciem plików cookies. Może Pan/Pani deaktywować lub ograniczyć przesyłanie 

plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookies, 

które zostały już zachowane mogą zostać usunięte w dowolnej chwili. Może to również 

zostać wykonane automatycznie. Jeśli pliki cookies zostaną dezaktywowane dla naszej 

strony internetowej, możliwe jest, że użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z 

wszystkich funkcji strony. 

W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej Safari w wersji 12.1 lub nowszej, pliki 

cookies zostaną automatycznie usunięte po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików 

cookies opt-out, które służą do zapobiegania korzystaniu z mechanizmów śledzenia. 

VII. Newsletter 



 

 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Może Pan/Pani bezpłatnie zapisać się do newslettera na naszej stronie internetowej. 

Podczas subskrypcji newslettera, dane z maski wprowadzania są przekazywane do nas. 

1. Adres mailowy 

2. Nazwisko 

3. Imię 

4. Kraj 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newslettera żadne dane nie będą 

przekazywane stronom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania 

newslettera. 

2. Cel przetwarzania danych 

Zbieranie adresów mailowych użytkowników służy dostarczeniu newslettera do 

odbiorców. 

Gromadzenie dodatkowych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy do 

zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub użytego adresu mailowego. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawę prawną do przetwarzania danych udostępnionych przez użytkownika po 

rejestracji do newslettera stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, w przypadku gdy 

użytkownika wyraził zgodę. 

4. Okres przechowywania 

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim były 

gromadzone. Adres mailowy użytkownika będzie zatem przechowywany, dopóki 

subskrypcja newslettera będzie aktywna. 

Pozostałe dane osobowe zebrane w trakcie procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po 

upływie siedmiu dni. 

5. Sprzeciw i usunięcie 

Subskrypcja newslettera może zostać w dowolnym momencie anulowana przez osobę, 

której dane dotyczą. Z tego względu każdy newsletter zawiera link z możliwością 

rezygnacji z subskrypcji. 



 

 

Za pośrednictwem takiego linku możliwe jest również cofnięcie zgody na przechowywanie 

danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji. 

VIII. Kontakt mailowy 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Może Pan/Pani kontaktować się z nami za pośrednictwem adresu mailowego podanego 

na naszej stronie internetowej. W takim przypadku dane osobowe użytkownika 

przekazane za pośrednictwem adresu mailowego zostaną zachowane. 

Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetwarzania rozmowy. 

2. Cel przetwarzania danych 

Kontakt mailowy stanowi również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Jeśli użytkownik wyraził zgodę podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. 

Podstawę prawną do przetwarzania danych przekazywanych w trakcie przesyłania 

wiadomości mailowej stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu mailowego 

jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO. 

4. Okres przechowywania 

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim były 

gromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to 

miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, 

gdy z okoliczności można wywnioskować, iż dana sprawa została ostatecznie 

rozstrzygnięta. 

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte 

najpóźniej po upływie siedmiu dni. 

5. Sprzeciw i usunięcie 

Użytkownik ma w dowolnym momencie możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem 



 

 

poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie odmówić zgody na przechowywanie 

jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. 

E-mail do privacy@ifco.com 

W takim przypadku wszelkie dane osobowe, które były przechowywane podczas 

nawiązywania kontaktu zostaną usunięte. 

IX. Formularz kontaktowy 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, z którego można 

skorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z takiej formy 

kontaktu, dane wpisane do maski wprowadzania zostaną przesłane do nas i zachowane. 

Podczas wysyłania wiadomości będą również przechowywane następujące dane: 

1. Adres mailowy 

2. Nazwisko 

3. Imię 

4. Numer telefonu stacjonarnego / komórkowego 

5. Data i godzina kontaktu 

6. Firma 

7. Tytuł 

8. Wiadomość 

W ramach procesu wysyłania uzyskana zostanie Pana/Pani zgoda na przetwarzanie 

danych i zawarte zostanie odniesienie do niniejszej polityki prywatności. 

Alternatywnie może Pan/Pani kontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu 

mailowego. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane za 

pośrednictwem adresu mailowego zostaną zachowane. 

Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetwarzania rozmowy. 

2. Cel przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie w celu 

nawiązania kontaktu. Kontakt mailowy stanowi również niezbędny uzasadniony interes w 

przetwarzaniu danych. 



 

 

Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu wysyłania służą zapobieganiu 

niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa 

naszych systemów informatycznych. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, w 

przypadku gdy użytkownika wyraził zgodę. 

Podstawę prawną do przetwarzania danych przekazywanych w trakcie przesyłania 

wiadomości mailowej stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu 

mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 

ust. 1 zdanie 1 lit b) RODO. 

4. Okres przechowywania 

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim były 

gromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania przesyłanych za 

pośrednictwem formularza kontaktowego ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej 

rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można 

wywnioskować, iż dane zapytanie zostało ostatecznie wyjaśnione. 

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte 

najpóźniej po upływie siedmiu dni. 

5. Sprzeciw i usunięcie 

Użytkownik ma w dowolnym momencie możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie odmówić zgody na przechowywanie 

jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. 

E-mail do privacy@ifco.com 

W takim przypadku wszelkie dane osobowe, które były przechowywane podczas 

nawiązywania kontaktu zostaną usunięte. 

X. Wniosek mailowy i formularz wniosku 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 



 

 

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, z którego można 

skorzystać do przesyłania wniosków elektronicznych. Jeśli użytkownik skorzysta z takiej 

formy kontaktu, dane wpisane do maski wprowadzania zostaną przesłane do nas i 

zachowane. Takimi danymi są: 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Numer telefonu stacjonarnego / komórkowego 

4. Adres mailowy 

5. Życiorys 

6. Świadectwa 

7. Stanowisko 

W ramach procesu wysyłania uzyskana zostanie Pana/Pani zgoda na przetwarzanie 

danych i zawarte zostanie odniesienie do niniejszej polityki prywatności. 

Alternatywnie może Pan/Pani wysłać wniosek pocztą mailową. W takim przypadku 

zbieramy Pana/Pani adres mailowy i informacje podane w wiadomości. 

Po przesłaniu wniosku wyślemy do Pana/Pani mailem potwierdzenie o otrzymaniu 

dokumentów. 

Pana/Pani dane nie zostaną przekazane osobom trzecim. Dane zostaną wykorzystane 

wyłącznie w celu przetwarzania wniosku. 

2. Cel przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych służy nam wyłącznie do rozpatrzenia Pana/Pani 

wniosku. Kontakt mailowy stanowi również niezbędny uzasadniony interes w 

przetwarzaniu danych. 

Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu wysyłania służą zapobieganiu 

niewłaściwemu wykorzystaniu formularza wniosku i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych 

systemów informatycznych. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nawiązanie stosunku umownego na 

wniosek osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) lub 1 RODO i § 26 

ust. 1 zd. 1 BDSG. 

4. Okres przechowywania 



 

 

Po zakończeniu procedury składania wniosku dane będą przechowywane przez okres do 

sześciu miesięcy. Pana/Pani dane zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach. W 

przypadku obowiązku prawnego dane będą przechowywane w ramach obowiązujących 

przepisów. 

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte 

najpóźniej po upływie siedmiu dni. 

5. Sprzeciw i usunięcie 

Użytkownik ma w dowolnym momencie możliwość wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli wnioskodawca skontaktuje się z nami za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie odmówić zgody na 

przechowywanie jego danych osobowych. W takim przypadku wniosek nie będzie już 

rozpatrywany. 

Kontaktując się z działem kadr. 

W takim przypadku wszelkie dane osobowe, które były przechowywane podczas 

elektronicznego składania wniosku zostaną usunięte. 

XI. Profil korporacyjny w internecie 

Wykorzystanie obecności korporacyjnej w sieciach społecznościowych 

Instagram: 

Instagram, należący do Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, 

Dublin 2 Ireland 

 

Na stronie internetowej naszej firmy udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom 

Instagrama możliwość komunikacji. W przypadku gdy użytkownik wykazuje aktywność na 

naszym profilu firmowym na Instagramie (np. komentuje, daje polubienia itp.), może 

upubliczniać swoje dane osobowe (np. jednoznaczną nazwę lub zdjęcie swojego profilu 

użytkownika). Jednak ze względu na fakt, iż zasadniczo lub w dużym stopniu nie mamy 

wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Instagram, nie możemy składać 

żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Pana/Pani 

danych. 

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych jest wykorzystywana do 

komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności 

wykorzystujemy obecność firmy w następujących kwestiach: 



 

 

Prezentacja firmy, rekrutacja, B2B 

Publikacje dotyczące profilu firmy mogą zawierać następujące treści: 

1. Informacje o produktach 

2. Informacje o usługach 

3. Dane kontaktowe klienta 

Każdy użytkownik może publikować dane osobowe poprzez swoją aktywność. 

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO. 

Dane wygenerowane w zakresie profilu firmy nie są przechowywane w naszych systemach. 

Instagram podpisał umowę Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie Instagrama 

w przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dalsze 

informacje można znaleźć pod poniższym 

linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Acti

ve 

 

Może Pan/Pani w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych 

osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej obecności na 

Instagramie i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą wymienionych w 

punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam wiadomości mailowej 

na adres privacy@ifco.com. W celu otrzymania dalszych informacji dotyczących 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Instagram oraz odpowiednich opcji 

zgłaszania sprzeciwu, prosimy kliknąć tutaj: 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Pinterest: 

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Na stronie internetowej naszej firmy udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom 

Pinterest możliwość komunikacji. W przypadku gdy użytkownik wykazuje aktywność na 

naszym profilu firmowym na Pinterest (np. komentuje, daje polubienia itp.), może 

upubliczniać swoje dane osobowe (np. jednoznaczną nazwę lub zdjęcie swojego profilu 

użytkownika). Jednak ze względu na fakt, iż zasadniczo lub w dużym stopniu nie mamy 

wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Instagram, nie możemy składać 

żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Pana/Pani 

danych. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://help.instagram.com/519522125107875


 

 

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych jest wykorzystywana do 

komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności 

wykorzystujemy obecność firmy w następujących kwestiach: 

Prezentacja firmy, rekrutacja, B2B 

Publikacje dotyczące profilu firmy mogą zawierać następujące treści: 

1. Informacje o produktach 

2. Informacje o usługach 

3. Dane kontaktowe klienta 

Każdy użytkownik może publikować dane osobowe poprzez swoją aktywność. 

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO. 

Dane wygenerowane w zakresie profilu firmy nie są przechowywane w naszych systemach. 

Pinterest podpisał umowę Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie Pinterest w 

przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dalsze 

informacje można znaleźć pod poniższym 

linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Acti

ve 

 

Może Pan/Pani w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych 

osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej obecności na 

Pinterest i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą wymienionych w 

punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam wiadomości mailowej 

na adres privacy@ifco.com. W celu otrzymania dalszych informacji dotyczących 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Pinterest oraz odpowiednich opcji 

zgłaszania sprzeciwu, prosimy kliknąć tutaj: 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Twitter: 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Na stronie internetowej naszej firmy udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom 

Twittera możliwość komunikacji. W przypadku gdy użytkownik wykazuje aktywność na 

naszym profilu firmowym na Twitterze (np. komentuje, daje polubienia itp.), może 

upubliczniać swoje dane osobowe (np. jednoznaczną nazwę lub zdjęcie swojego profilu 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy


 

 

użytkownika). Jednak ze względu na fakt, iż zasadniczo lub w dużym stopniu nie mamy 

wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Twitter, nie możemy składać żadnych 

wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych. 

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych jest wykorzystywana do 

komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności 

wykorzystujemy obecność firmy w następujących kwestiach: 

Prezentacja firmy, rekrutacja, B2B 

Publikacje dotyczące profilu firmy mogą zawierać następujące treści: 

1. Informacje o produktach 

2. Informacje o usługach 

3. Dane kontaktowe klienta 

Każdy użytkownik może publikować dane osobowe poprzez swoją aktywność. 

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO. 

Dane wygenerowane w zakresie profilu firmy nie są przechowywane w naszych systemach. 

Twitter podpisał umowę Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie Twittera w 

przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dalsze 

informacje można znaleźć pod poniższym 

linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Acti

ve 

 

Może Pan/Pani w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych 

osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej obecności na 

Twitterze i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą wymienionych w 

punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam wiadomości mailowej 

na adres privacy@ifco.com. W celu otrzymania dalszych informacji dotyczących 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Twitter oraz odpowiednich opcji 

zgłaszania sprzeciwu, prosimy kliknąć tutaj: 

Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

YouTube: 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://twitter.com/de/privacy


 

 

 

Na stronie internetowej naszej firmy udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom 

YouTube możliwość komunikacji. W przypadku gdy użytkownik wykazuje aktywność na 

naszym profilu firmowym na YouTube (np. komentuje, daje polubienia itp.), może 

upubliczniać swoje dane osobowe (np. jednoznaczną nazwę lub zdjęcie swojego profilu 

użytkownika). Jednak ze względu na fakt, iż zasadniczo lub w dużym stopniu nie mamy 

wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez YouTube, nie możemy składać 

żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Pana/Pani 

danych. 

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych jest wykorzystywana do 

komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności 

wykorzystujemy obecność firmy w następujących kwestiach: 

Prezentacja firmy, rekrutacja, B2B 

Publikacje dotyczące profilu firmy mogą zawierać następujące treści: 

1. Informacje o produktach 

2. Informacje o usługach 

3. Dane kontaktowe klienta 

Każdy użytkownik może publikować dane osobowe poprzez swoją aktywność. 

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO. 

Dane wygenerowane w zakresie profilu firmy nie są przechowywane w naszych systemach. 

YouTube podpisał umowę Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie YouTube w 

przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dalsze 

informacje można znaleźć pod poniższym 

linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Activ

e 

 

Może Pan/Pani w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych 

osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej obecności na 

YouTube i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą wymienionych w 

punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam wiadomości mailowej 

na adres privacy@ifco.com. W celu otrzymania dalszych informacji dotyczących 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez YouTube oraz odpowiednich opcji 

zgłaszania sprzeciwu, prosimy kliknąć tutaj: 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en


 

 

XII. Wykorzystanie obecności korporacyjnej w sieciach skupiających się na kompetencjach 

zawodowych 

1. Zakres przetwarzania danych 

Wykorzystanie obecności korporacyjnej w sieciach skupiających się na kompetencjach 

zawodowych Utrzymujemy naszą obecność korporacyjną w następujących sieciach 

profesjonalnych: 

LinkedIn: 

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland 

XING: 

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany 

Na naszej stronie internetowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom 

możliwość komunikacji. 

Obecność korporacyjna służy do otrzymywania podań o pracę, informowania/PR i 

aktywnego pozyskiwania pracowników.  

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 

przez spółki współodpowiedzialne za obecność korporacyjną. Dalsze informacje znajdują 

się w polityce prywatności: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

W przypadku gdy użytkownik wykazuje aktywność na naszym profilu firmowym (np. 

komentuje, daje polubienia itp.), może upubliczniać swoje dane osobowe (np. 

jednoznaczną nazwę lub zdjęcie swojego profilu użytkownika). 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w związku z wykorzystaniem naszej 

obecności korporacyjnej w sieci jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO. 

3. Cel przetwarzania danych 

Nasza obecność korporacyjna w sieci służy informowaniu użytkowników o naszych 

usługach. Każdy użytkownik może publikować dane osobowe poprzez swoją aktywność. 

4. Okres przechowywania 

Przechowujemy informacje o aktywności użytkownika oraz jego dane osobowe 

publikowane za pośrednictwem naszej korporacyjnej obecności w sieci do czasu 

wycofania zgody przez użytkownika. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów 

przechowywania. 

5. Sprzeciw i usunięcie 

Może Pan/Pani w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych 

osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej obecności w sieci 

i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą wymienionych w punkcie IV. 

niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie wiadomości mailowej na adres 

podany w niniejszej polityce prywatności. 

LinkedIn podpisał umowę Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią certyfikowany. LinkedIn zobowiązuje się do 

przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dalsze 

informacje można znaleźć pod poniższym 

linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Acti

ve 

Dalsze informacje na temat opcji sprzeciwu i usunięcia znajdują się tutaj: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

XIII. Hosting 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

Witryna jest hostowana na serwerach zleconego przez nas dostawcy usług. 

Naszym dostawcą usług jest: 

Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany 

Serwer automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika, 

które przeglądarka użytkownika automatycznie przekazuje podczas odwiedzania strony 

internetowej. Do przechowywanych informacji należą: 

1. rodzaj i wersja przeglądarki; 

2. system operacyjny użytkownika; 

3. referrer URL; 

4. nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp; 

5. czas i data połączenia z serwerem; 

6. adres IP urządzenia użytkownika. 

Te dane nie zostaną zestawione z innymi źródłami danych. Dane są zbierane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w 

technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - z tego 

względu konieczne jest zapisywanie plików dziennika serwera. 

Serwer witryny internetowej jest zlokalizowany w Niemczech. 

XIV. Geotargetowanie 

Używamy adresu IP i innych informacji przekazanych przez użytkownika (np. kodu 

pocztowego podanego podczas rejestracji lub składania zamówienia), aby dotrzeć do 

regionalnych grup docelowych (tak zwane „geotargetowanie”). 

Docieranie do regionalnych grup docelowych jest stosowane na przykład do 

automatycznego wyświetlania regionalnych ofert lub reklam, które często są bardziej 

odpowiednie dla użytkowników. Podstawą prawną do korzystania z adresu IP i innych 

informacji przekazanych przez użytkownika (np. kodu pocztowego) jest art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bardziej 

precyzyjnego podejścia do grupy docelowej, a tym samym przedstawianiu ofert i reklam 

mających większe znaczenie dla naszych użytkowników. 

Część adresu IP i dodatkowe informacje podane przez użytkownika (np. kod pocztowy) są 

jedynie przetwarzane i nie są oddzielnie przechowywane. 

Użytkownik może zapobiec geotargetowaniu na przykład poprzez korzystanie z sieci VPN 

lub serwera proxy, które uniemożliwią dokładną lokalizację. Ponadto, w zależności od 



 

 

używanej przeglądarki, użytkownik może również dezaktywować funkcję lokalizowania za 

pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki (o ile taka opcja jest dostępna w 

przeglądarce). 

Korzystamy z geotargetowania na naszej stronie internetowej w następujących celach: 

1. Podejście do klienta 

Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu udostępnienia określonych treści i usług na 

naszej stronie internetowej. 

Dotyczy to danych gromadzonych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja zostanie 

anulowana lub zmodyfikowana na naszej stronie internetowej. 

XV. Sieci dostarczające treści 

CloudFlare 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci dostarczania treści (CDN), 

CloudFlare - CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Monachium, Germany (dalej 

zwaną CloudFlare). Sieć dostarczania treści (CDN) to sieć regionalnie rozproszonych 

serwerów połączonych przez internet w celu dostarczania treści, zwłaszcza dużych plików 

multimedialnych, takich jak filmy. CloudFlare oferuje usługi optymalizacji i bezpieczeństwa 

sieci, których używamy, aby skrócić czas ładowania naszej witryny i chronić ją przed 

niewłaściwym użyciem. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej użytkownik 

zostanie połączony z serwerami CloudFlare, np. po to, by pobrać treści. Pozwala to na 

przechowywanie i ocenę danych osobowych w plikach dziennika serwera, w szczególności 

aktywności użytkownika (np. które strony odwiedzono) oraz informacji o urządzeniu i 

przeglądarce (np. adres IP i system operacyjny). Dane mogą być przesyłane do serwerów 

CloudFlare w Stanach Zjednoczonych. CloudFlare podlega umowie Tarczy Prywatności 

zawartej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią 

certyfikowany. CloudFlare zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów 

europejskiego prawa o ochronie danych. Dalsze informacje można znaleźć pod poniższym 

linkiem:\nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Ac

tive\nDalsze informacje dotyczące zbierania i przechowywania danych przez CloudFlare 

można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ 

2. Cel przetwarzania danych 

nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/


 

 

Korzystanie z funkcji CloudFlare służy dostarczaniu i przyspieszaniu aplikacji i treści online. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma 

uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony 

internetowej - z tego względu konieczne jest zapisywanie plików dziennika serwera. 

4. Okres przechowywania 

Pana/Pani dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami 

prawa. 

5. Sprzeciw i usunięcie 

Informacje o opcjach sprzeciwu i usunięcia dotyczących CloudFlare można znaleźć 

na: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ 

XVI. Użycie wtyczek 

Korzystamy z wtyczek w różnych celach. Wtyczki, jakich używamy są wymienione poniżej: 

Użycie Google Analytics 

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

 

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Ireland 

Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (dalej zwanej Google). Google 

Analytics bada między innymi miejsce pochodzenia odwiedzających, długość ich pobytu 

na poszczególnych stronach oraz korzystanie z wyszukiwarek, umożliwiając w ten sposób 

lepsze monitorowanie sukcesu kampanii reklamowych. Google umieszcza plik cookie na 

komputerze użytkownika. Umożliwia to przechowywanie i ocenę danych osobowych, w 

szczególności aktywności użytkownika (w szczególności, które strony odwiedzono i w 

które elementy kliknięto) oraz informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności 

adres IP i system operacyjny), danych na wyświetlonych reklamach (w szczególności, które 

reklamy wyświetlono oraz czy użytkownik w nie kliknął), a także danych dotyczących 

partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimizowanych identyfikatorów 

użytkowników). Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu ze strony 

internetowej przez użytkownika zostaną przesłane do Google i będą przechowywane na 

serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak anonimizacja adresu IP jest włączona w 

https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/


 

 

przypadku takiej obecności online, Google uprzednio skróci adres IP użytkownika w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach sygnatariuszach 

Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach 

pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. 

Google podpisał umowę Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie Google w 

przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej 

informacji znajduje się pod poniższym linkiem: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Anonimizacja adresu IP jest aktywna w przypadku takiej obecności w Internecie. W imieniu 

operatora tej obecności w Internecie Google wykorzysta takie informacje do oceny 

korzystania z obecności w sieci przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących 

działań związanych z obecnością w sieci oraz do świadczenia dalszych usług związanych z 

korzystaniem z obecności w internecie oraz z internetu na rzecz takiego operatora. Adres 

IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie 

jest powiązany z innymi danymi z Google. Ma Pan/Prawo odmówić użycia plików cookies 

wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że pełna 

funkcjonalność naszej witryny może nie być wtedy dostępna. \Dalsze informacje na temat 

zbierania i przechowywania danych przez Google można znaleźć tutaj: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

2. Cel przetwarzania danych 

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest w szczególności docieranie do grupy 

docelowej, która już wyraziła wstępne zainteresowanie, odwiedzając witrynę internetową. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda użytkownika 

na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. 

4. Okres przechowywania 

 

Pana/Pani dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami 

prawa. Dane reklamowe w logach serwera są anonimizowane zgodnie z własnymi 

oświadczeniami Google, aby usunąć części adresu IP i informacje o plikach cookies 

odpowiednio po 9 i 18 miesiącach. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

5. Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych 

 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na mocy przepisów 

dotyczących ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu jej odwołania. 

Może Pan/Pani uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Google zapobiegając przechowywaniu plików cookies przez osoby trzecie na Pana/Pani 

komputerze poprzez wyłączenie funkcji śledzenia obsługiwanej przeglądarki, 

dezaktywowanie wykonania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie blokera 

skryptów, takiego jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery 

(https://www.ghostery.com) w swojej przeglądarce. Może Pan/Pani również uniknąć 

wykrycia danych generowanych przez pliki cookies oraz wykorzystania danych śledzenia 

online (w tym adresu IP) przez Google i zapobiec przetwarzaniu takich danych przez 

Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Za pośrednictwem poniższego linku użytkownik może dezaktywować użycie swoich 

danych osobowych przez Google: 

https://adssettings.google.de\Dalsze informacje o opcjach sprzeciwu i usunięcia 

dotyczących Google można znaleźć na: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

Użycie Google Tag Manager 

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

 

Korzystamy z Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) of 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i jej 

przedstawicieli w spółce Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 

E5W5, Dublin, Ireland (dalej zwanej Google). Za pomocą Google Tag Manager możemy 

zarządzać tagami od Google i innych usług stron trzecich, łączyć je w pakietach i 

umieszczać w obecności w internecie. Tagi to niewielkie fragmenty kodu dotyczące 

obecności w sieci, które służą między innymi do pomiaru ruchu na stronie i 

rozpoznawania zachowań użytkowników, rejestrowania wpływu reklam internetowych i 

kanałów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetowania oraz testowania i 

optymalizacji obecności w internecie. Gdy użytkownik odwiedza witryny internetowe, 

bieżąca konfiguracja tagów jest wysyłana do jego przeglądarki. Zawiera ona informacje o 

tym, które tagi mają zostać uruchomione. Google Tag Manager aktywuje inne tagi, które 

same mogą zbierać dane. Informacje na ten temat znajdują się we fragmentach 

dotyczących korzystania z odpowiednich usług w niniejszym oświadczeniu o ochronie 
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danych. Google Tag Manager nie ma dostępu do takich danych, a dane mogą być 

przesyłane na serwery Google w Stanach Zjednoczonych. Google podpisał umowę Tarczy 

Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią 

certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie Google w przestrzeganie norm i przepisów 

europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji znajduje się pod poniższym 

linkiem: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat Google Tag Manager prosimy 

odwiedzić https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html i zapoznać się z polityką 

prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

2. Cel przetwarzania danych 

 

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu gromadzenie i przejrzystą administrację, a 

także skuteczną integrację usług stron trzecich. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda użytkownika 

na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. 

4. Okres przechowywania 

 

Pana/Pani dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami 

prawa. Dane reklamowe w logach serwera są anonimizowane zgodnie z własnymi 

oświadczeniami Google, aby usunąć części adresu IP i informacje o plikach cookies 

odpowiednio po 9 i 18 miesiącach. 

5. Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych 

 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na mocy przepisów 

dotyczących ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu jej odwołania. 

Może Pan/Pani uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Google zapobiegając przechowywaniu plików cookies przez osoby trzecie na Pana/Pani 

komputerze poprzez wyłączenie funkcji śledzenia obsługiwanej przeglądarki, 

dezaktywowanie wykonania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie blokera 

skryptów, takiego jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery 

(https://www.ghostery.com) w swojej przeglądarce, adresie IP) do Google i zapobiec 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
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przetwarzaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki 

dostępną pod poniższym linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Za pośrednictwem poniższego linku użytkownik może dezaktywować użycie swoich 

danych osobowych przez Google: 

https://adssettings.google.de\Dalsze informacje o opcjach sprzeciwu i usunięcia 

dotyczących Google można znaleźć na: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

Użycie Google AdWords 

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

 

Korzystamy z Google AdWords of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA i jej przedstawicieli w spółce Union Google Ireland Ltd., Gordon 

House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (dalej zwanej Google). Za pośrednictwem 

tej usługi umieszczamy reklamy. Google umieszcza plik cookie na komputerze 

użytkownika. Umożliwia to przechowywanie i ocenę danych osobowych, w szczególności 

aktywności użytkownika (w szczególności, które strony odwiedzono i w które elementy 

kliknięto) oraz informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system 

operacyjny), danych na wyświetlonych reklamach (w szczególności, które reklamy 

wyświetlono oraz czy użytkownik w nie kliknął), a także danych dotyczących partnerów 

reklamowych (w szczególności pseudonimizowanych identyfikatorów użytkowników). 

Google podpisał umowę Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie Google w 

przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej 

informacji znajduje się pod poniższym linkiem: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Dalsze informacje dotyczące zbierania i przechowywania danych przez Google można 

znaleźć na: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

2. Cel przetwarzania danych 

 

Uzyskujemy tylko informacje na temat łącznej liczby użytkowników, którzy odpowiedzieli 

na naszą reklamę. Nie udostępniamy żadnych danych, które mogłyby posłużyć do 

identyfikacji użytkownika. Takie użycie nie jest wykorzystywane do śledzenia. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
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Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda użytkownika 

na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. 

4. Okres przechowywania 

 

Pana/Pani dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami 

prawa, np. do celów podatkowych i księgowych. 

5. Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych 

 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na mocy przepisów 

dotyczących ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu jej odwołania. 

Może Pan/Pani uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Google zapobiegając przechowywaniu plików cookies przez osoby trzecie na Pana/Pani 

komputerze poprzez wyłączenie funkcji śledzenia obsługiwanej przeglądarki, 

dezaktywowanie wykonania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie blokera 

skryptów, takiego jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery 

(https://www.ghostery.com) w swojej przeglądarce. Należy zainstalować NoScript 

(https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com) w swojej przeglądarce. 

Za pośrednictwem poniższego linku użytkownik może dezaktywować użycie swoich 

danych osobowych przez Google: 

https://adssettings.google.de 

Dalsze informacje o opcjach sprzeciwu i usunięcia dotyczących Google można znaleźć 

na:\https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en 

Użycie Google Maps 

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

 

Korzystamy z serwisu internetowego z mapami Google Maps - Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i przedstawicieli w spółce Union 

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (dalej zwanej 

Google). Używamy wtyczki Google Maps do wizualnego wyświetlania danych 

geograficznych i osadzania ich w naszej obecności w sieci. Dzięki użyciu Google Maps w 

zakresie naszej obecności w sieci, informacje o korzystaniu z naszej obecności w 

internecie, adres IP użytkownika oraz adresy wprowadzone za pomocą funkcji planu trasy 

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google podpisał umowę 

Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i jest 
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zgodnie z nią certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie Google w przestrzeganie norm i 

przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji znajduje się pod 

poniższym linkiem: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Dalsze informacje dotyczące zbierania i przechowywania danych przez Google można 

znaleźć na: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

2. Cel przetwarzania danych 

 

Zastosowanie wtyczki Google Maps służy poprawie przyjazności dla użytkownika i 

atrakcyjnej prezentacji naszej obecności w sieci. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 

Podstawę prawną do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Nasz 

uzasadniony interes leży w celach przetwarzania danych wymienionych w punkcie 2. 

4. Okres przechowywania 

 

Pana/Pani dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami 

prawa. 

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia 

 

Może Pan/Pani uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Google zapobiegając przechowywaniu plików cookies przez osoby trzecie na Pana/Pani 

komputerze poprzez wyłączenie funkcji śledzenia obsługiwanej przeglądarki, 

dezaktywowanie wykonania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie blokera 

skryptów, takiego jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery 

(https://www.ghostery.com) w przeglądarce. Należy zainstalować NoScript 

(https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com) w swojej przeglądarce. 

Za pośrednictwem poniższego linku użytkownik może dezaktywować użycie swoich 

danych osobowych przez Google: 

https://adssettings.google.de 

Dalsze informacje o opcjach sprzeciwu i usunięcia dotyczących Google można znaleźć na: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 
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Użycie Google Webfonts 

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

 

Korzystamy z Google Web Fonts - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA i jej przedstawicieli w spółce Union Google Ireland Ltd., Gordon 

House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (dalej zwanej Google). Czcionki 

internetowe są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, gdy strona jest 

wywoływana, po to aby można było z nich korzystać w celu poprawy wizualnego 

wyświetlania różnych informacji. W przypadku jeśli przeglądarka nie obsługuje Google 

Web Fonts lub nie zezwala na dostęp, tekst będzie wyświetlany za pomocą czcionki 

domyślnej. W trakcie dostępu do strony internetowej nie są zapisywane żadne pliki 

cookies dla odwiedzającego witrynę. Dane przesyłane w związku z widokiem strony są 

wysyłane do domen specyficznych dla zasobów, takich 

jak https://fonts.googleapis.com lub https://fonts.gstatic.com. Mogą być wykorzystywane 

do przechowywania i analizowania danych osobowych, w szczególności aktywności 

użytkownika (w szczególności, które strony odwiedzono i w które elementy kliknięto) oraz 

informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny). 

Może to obejmować transfer danych do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych. 

Google podpisał umowę Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie Google w 

przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej 

informacji znajduje się pod poniższym linkiem: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Dane nie będą powiązane z żadnymi danymi, które mogą być gromadzone lub 

wykorzystywane w związku z równoległym korzystaniem z uwierzytelnionych usług 

Google, takich jak Gmail. 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zbierania i przechowywania danych 

przez Google prosimy odwiedzić: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

2. Cel przetwarzania danych 

 

Korzystanie z Google Webfonts służy atrakcyjnemu przedstawieniu naszych tekstów. Jeśli 

Pana/Pani przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, komputer użyje standardowej czcionki 

do wyświetlenia treści. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
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Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Nasz uzasadniony interes leży w celach przetwarzania danych wymienionych w punkcie 2. 

4. Okres przechowywania 

 

Pana/Pani dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami 

prawa, np. do celów podatkowych i księgowych. 

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia 

 

Może Pan/Pani uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Google zapobiegając przechowywaniu plików cookies przez osoby trzecie na Pana/Pani 

komputerze poprzez wyłączenie funkcji śledzenia obsługiwanej przeglądarki, 

dezaktywowanie wykonania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie blokera 

skryptów, takiego jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery 

(https://www.ghostery.com) w przeglądarce. Należy zainstalować NoScript 

(https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com) w swojej przeglądarce. 

Za pośrednictwem poniższego linku użytkownik może dezaktywować użycie swoich 

danych osobowych przez Google: 

https://adssettings.google.de 

Dalsze informacje o opcjach sprzeciwu i usunięcia dotyczących Google można znaleźć 

na:https://policies.google.com/privacy?gl 

=EN&hl=en 

XVII. Integracja wtyczek za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Integrujemy określone wtyczki na naszej stronie internetowej za pośrednictwem 

zewnętrznych dostawców usług w postaci sieci dostarczania treści. Po uzyskaniu dostępu 

do naszej strony internetowej, zostaje nawiązane połączenie z serwerami dostawców 

wykorzystywanych przez nas do pobierania treści i przechowywania ich w pamięci 

podręcznej przeglądarki użytkownika. Umożliwia to przechowywanie i ocenę danych 

osobowych w plikach dziennika serwera, w szczególności informacji o urządzeniu i 

przeglądarce (np. adres IP i system operacyjny). Korzystamy z poniższych usług: 

System automatyzacji marketingu Pardot („Pardot MAS”) 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 
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Korzystamy z funkcjonalności automatyzacji marketingu B2B i narzędzia do generowania 

leadów Pardot MAS of Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 300, 30326, Atlanta, 

Georgia, Stany Zjednoczone (dalej zwanej Pardot) oraz Salesforce.com Germany GmbH, 

Erika-Mann-Str. 31, 80636, Monachium, Germany (dalej zwanego Salesforce). 

Pardot umożliwia nam dokładnie adresować strony docelowe, formularze rejestracyjne i 

kampanie mailowe do grupy docelowej oraz dostarczać spersonalizowane treści. Ponadto 

Pardot rejestruje ścieżkę kliknięcia w witrynie i tworzy pseudonimizowany profil 

użytkownika. W tym celu stosowane są pliki cookies, aby umożliwić rozpoznanie 

przeglądarki użytkownika.  

Następujące dane osobowe są przetwarzane przez Pardot MAS:  

- informacje o urządzeniu; 

- informacje o plikach dziennika, dane użytkownika; 

- adres IP. 

Dane są przekazywane do serwerów Salesforce w Stanach Zjednoczonych. Salesforce 

podpisał umowę Tarczy Prywatności zawartą między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi i jest zgodnie z nią certyfikowany. Zapewnia to zaangażowanie Salesforce 

w przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. W celu 

uzyskania dalszych informacji prosimy kliknąć w link poniżej:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active 

Salesforce przyjął wiążące reguły korporacyjne (BCR), aby umożliwić przekazywanie 

danych osobowych z UE i EOG do lokalizacji Salesforce poza UE i EOG. Wiążące reguły 

korporacyjne Salesforce znajdują się na: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119

5317279-06&locale=en&indexation=true  

lub może je Pan/Pani otrzymać po przesłaniu wiadomości na adres 

support@Salesforce.com. 

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Salesforce przetwarza dane można uzyskać 

klikając tutaj: 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

2. Cel przetwarzania danych 

Zastosowanie Pardot MAS pomaga nam zautomatyzować wykorzystanie marketingu B2B, 

skuteczniej identyfikować klientów i optymalizować proces pozyskiwania leadów. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika jest w zasadzie 

udzielona przez niego zgoda na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
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4. Okres przechowywania 

Pana/Pani dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami 

prawa, np. do celów podatkowych i księgowych. 

5. Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody w zakresie ochrony 

danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu jej odwołania. 

Może Pan/Pani uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Salesforce zapobiegając przechowywaniu plików cookies przez osoby trzecie na Pana/Pani 

komputerze poprzez wyłączenie funkcji śledzenia obsługiwanej przeglądarki, 

dezaktywowanie wykonania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie blokera 

skryptów, takiego jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery 

(https://www.ghostery.com) w swojej przeglądarce. 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat rozwiązywania sporów i problemów z 

Salesforce prosimy wejść na: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

=============================================================== 

END 
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