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Polityka Prywatności 

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych i traktujemy je 
poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
Szczegółowe informacje znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności.  

  

1. Odpowiedzialny podmiot przetwarzający 

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach 
Günther-Weber-Straße 3 
35236 Breidenbach 
Telefon: +49 (6465) 918 0 
E-mail: info@weberweb.com 
 

2. Inspektor ochrony danych osobowych odpowiedzialnego podmiotu 

przetwarzającego 

gds – Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH 
Henning Welz 
Auf der Appeling 8 
35043 Marburg  
+49 6421 80413-10  
welz@gdsm.de 

3. Procesy przetwarzania:  

3.1. ochrona danych w kontekście przeprowadzania przedumownych czynności 
lub wykonania umowy 

3.1.1. Rodzaj danych  

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 

• podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres i inne dane 
kontaktowe) 

• dane komunikacyjne (np. telefon, e-mail)  

• podstawowe dane umowne (stosunek umowny, produkt 
zainteresowania lub interes umowny) 

• historia klienta  

• dane dotyczące rozliczeń umownych i płatności  

• dane dotyczące planowania i sterowania  

3.1.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji Państwa zapytania lub 
nawiązania stosunku umownego (świadczenie dostaw i usług).  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:  

• w celu wykonania umowy z Państwem lub przeprowadzania 
przedumownych czynności, które mają miejsce na wniosek osoby, 
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• jeśli przetwarzanie danych wykracza poza ten zakres, poprosimy 
Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) 
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3.1.3. Źródła  

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od 
Państwa lub innej osoby (na przykład kolegi) w ramach Państwa zapytania lub 
stosunku umownego.  
 
Ponadto w razie potrzeby przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy 
w sposób dozwolony od osób trzecich (np. od sądów, urzędów, organów lub 
firm ubezpieczeniowych).  

3.1.4. Odbiorcy danych osobowych  

Państwa dane są w ramach przetwarzania przekazywane do specjalistycznych 
działów w naszym przedsiębiorstwie, jak również w ramach naszej grupy 
przedsiębiorstw lub w ramach przedsiębiorstw powiązanych, w pojedynczych 
przypadkach do dystrybutorów lub przedsiębiorstw powiązanych w państwach 
trzecich.  
 
Ponadto dane mogą być przekazywane poza nasze przedsiębiorstwo klientom, 
dostawcom, dystrybutorom, władzom, bankom, usługodawcom, takim jak 
serwisowe centra obliczeniowe i zdalna konserwacja.  
 
Jeśli dane są przekazywane do państw trzecich, przekazanie jest dozwolone 
poprzez warunek art. 49 ust. 1 i ust. 2 RODO na podstawie Państwa świadomej 
zgody lub na podstawie umowy / środka przedumownego na wniosek osoby, 
której dane dotyczą, lub posiadamy gwarancje zgodnego z ochroną danych 
przetwarzania Państwa danych w państwach trzecich (art. 46 ust. 2 & 3 
RODO). 

3.1.5. Przechowywanie danych  

Przechowywanie danych odbywa się co najmniej przez czas trwania stosunku 
handlowego (np. Państwa zapytania / czas trwania stosunku umownego). 
W większości przypadków obowiązują nas ustawowo określone okresy 
przechowywania danych. Po upływie tego maksymalnego okresu 
przechowywania Państwa dane zostają usunięte, chyba że istnieje inny ważny 
powód przeciw usunięciu danych. 

3.2. Ochrona danych w ramach ograniczeń dostępu 

Jeśli ograniczenia dostępu mają zastosowanie ze względu na sytuację pandemiczną 
lub podobne przyczyny, przetwarzamy dane, ew. także dane specjalnych kategorii. 

3.2.1. Rodzaj danych 

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 

• podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres i inne dane 
kontaktowe) 

• dane komunikacyjne (np. telefon, e-mail) 

• dane dotyczące zdrowia 

• dane dotyczące miejsca zamieszkania 

• dane dotyczące kontaktów społecznych 

3.2.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w ramach aktualnie obowiązujących przepisów 
i rozporządzeń. Są to przede wszystkim ustawa o ochronie przed zakażeniami 
i oparte na niej rozporządzenia.  
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Przetwarzanie odbywa się zatem  

• w celu wdrożenia środków ochronnych (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) 

3.2.3. Źródła  

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach 
Państwa wizyty. 

3.2.4. Odbiorcy danych osobowych  

W trakcie przetwarzania Państwa dane są przekazywane do specjalistycznych 
działów w ramach naszego przedsiębiorstwa oraz ewentualnie w ramach 
naszej grupy przedsiębiorstw. 
 
W razie potrzeby dane zostają w ramach przepisów prawa przekazane 
urzędowi ds. zdrowia. 

3.2.5. Przechowywanie danych  

Po zakończeniu dane są przechowywane przez okres przewidziany 
w odpowiednich przepisach prawnych. 

3.3. Ochrona danych w ramach monitorowania wideo 

Nasz teren wraz z wejściami oraz również zewnętrzne części budynków są 
monitorowane za pomocą kamer wideo. 

3.3.1. Rodzaj danych 

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 

• dane obrazowe 

• dane wideo 

• data 

• godzina 

• zachowanie 

3.3.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy te dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim 
jest ochrona terenów i budynków. Ochrona obejmuje akty wandalizmu, a także 
włamania i pokrewne przestępstwa. Jeśli przeanalizujemy nagrania 
i zidentyfikujemy osoby, których dane dotyczą, zostaną one niezwłocznie 
powiadomione. 
 
Przetwarzanie odbywa się zatem na podstawie  

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

3.3.3. Źródła  

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach 
Państwa wizyty. 

3.3.4. Odbiorcy danych osobowych  

W trakcie przetwarzania Państwa dane są przekazywane do specjalistycznych 
działów w ramach naszego przedsiębiorstwa oraz ewentualnie w ramach 
naszej grupy przedsiębiorstw. 
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3.3.5. Przechowywanie danych  

Przechowywanie danych trwa przez 72 godziny. Jeśli podczas oceny są 
wymagane dalsze wyjaśnienia, dane będą przechowywane do czasu realizacji 
celu zapisu. 
 
  

3.4. Ochrona danych w ramach zdalnej konserwacji 

3.4.1. Rodzaj danych  

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 

• podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres i inne dane 
kontaktowe) 

• nagranie sesji z całą treścią 

3.4.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji stosunku umownego 
z Państwem (świadczenie usług, w tym przypadku: zdalna konserwacja) oraz 
na podstawie umowy zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:  

• w celu wykonania umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• jeśli przetwarzanie danych wykracza poza ten zakres, poprosimy 
Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) 

3.4.3. Źródła  

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymujemy w ramach zdalnej 
konserwacji bezpośrednio za jej pośrednictwem.  

3.4.4. Odbiorcy danych osobowych  

W trakcie przetwarzania Państwa dane są przekazywane do specjalistycznych 
działów w ramach naszej przedsiębiorstwa. Ponadto dane mogą być 
przekazywane poza nasze przedsiębiorstwo do dostawców usług, takich jak 
serwisowe centra obliczeniowe i operatorzy zdalnej konserwacji.  
 
Jeśli dane są przekazywane do państw trzecich, przekazanie jest dozwolone 
poprzez warunek art. 49 ust. 1 i ust. 2 RODO na podstawie Państwa świadomej 
zgody lub na podstawie umowy / środka przedumownego na wniosek osoby, 
której dane dotyczą, lub posiadamy gwarancje zgodnego z ochroną danych 
przetwarzania Państwa danych w państwach trzecich (art. 46 ust. 2 & 3 
RODO). 

3.4.5. Przechowywanie danych  

Dane są przechowywane przez okres niezbędny dla celów dowodowych 
i maksymalnie przez 3 miesiące. Po upływie tego maksymalnego okresu 
przechowywania Państwa dane zostają usunięte, chyba że istnieje inny ważny 
powód przeciw usunięciu danych.  

3.5. Ochrona danych w ramach portalu klienta 

3.5.1. Rodzaj danych  

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 
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• podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) 

• dane uwierzytelniające 

• dane użytkowe 

3.5.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji stosunku umownego 
z Państwem (świadczenie usług, w tym przypadku: korzystanie z portalu 
klienta). 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:  

• w celu wykonania umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• jeśli przetwarzanie danych wykracza poza ten zakres, poprosimy 
Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) 

3.5.3. Źródła  

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które w ramach korzystania z portalu 
klienta otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.  

3.5.4. Odbiorcy danych osobowych  

W trakcie przetwarzania Państwa dane są przekazywane do specjalistycznych 
działów w ramach naszego przedsiębiorstwa. Ponadto dane mogą być 
przekazywane do organów spoza naszego przedsiębiorstwa, takich jak 
serwisowe centra obliczeniowe i operatorzy zdalnej konserwacji.  
 
Jeśli dane są przekazywane do państw trzecich, przekazanie jest dozwolone 
poprzez warunek art. 49 ust. 1 i ust. 2 RODO na podstawie Państwa świadomej 
zgody lub na podstawie umowy / środka przedumownego na wniosek osoby, 
której dane dotyczą, lub posiadamy gwarancje zgodnego z ochroną danych 
przetwarzania Państwa danych w państwach trzecich (art. 46 ust. 2 & 3 
RODO). 

3.5.5. Przechowywanie danych  

Przechowywanie danych odbywa się przez okres ważności Państwa konta 
w portalu klienta; po usunięciu tego konta są one anonimizowane.  

3.6. Ochrona danych w ramach Academy 

3.6.1. Rodzaj danych  

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 

• podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) 

• dane o pracodawcy 

• dane uwierzytelniające 

• dane szkoleniowe 

• dane użytkowe 

3.6.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji stosunku umownego 
z Państwem (świadczenie usług, w tym przypadku: korzystanie z portalu 
klienta). 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:  

• w celu wykonania umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
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• jeśli przetwarzanie danych wykracza poza ten zakres, poprosimy 
Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) 

3.6.3. Źródła  

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio 
od Państwa w ramach korzystania z Academy.  

3.6.4. Odbiorcy danych osobowych  

W trakcie przetwarzania Państwa dane są przekazywane do specjalistycznych 
działów w ramach naszego przedsiębiorstwa. Ponadto dane mogą być 
przekazywane do organów spoza naszego przedsiębiorstwa, takich jak 
serwisowe centra obliczeniowe i operatorzy zdalnej konserwacji.  
 
Jeśli dane są przekazywane do państw trzecich, przekazanie jest dozwolone 
poprzez warunek art. 49 ust. 1 i ust. 2 RODO na podstawie Państwa świadomej 
zgody lub na podstawie umowy / środka przedumownego na wniosek osoby, 
której dane dotyczą, lub posiadamy gwarancje zgodnego z ochroną danych 
przetwarzania Państwa danych w państwach trzecich (art. 46 ust. 2 & 3 
RODO). 

3.6.5. Przechowywanie danych  

Przechowywanie danych odbywa się przez okres ważności Państwa konta 
w portalu Academy; po usunięciu tego konta są one anonimizowane.  
 

3.7. Ochrona danych w ramach naszych kanałów mediów społecznościowych 

3.7.1. Rodzaj danych  

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 

• nazwa użytkownika 

• liczba wizyt na danym kanale 

• aktywności na danym kanale 

• zbiorcze i anonimowe dane do ocen statystycznych 

• dane logowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub systemów 
informatycznych  

3.7.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w ramach Państwa wizyty w naszych kanałach 
mediów społecznościowych w formie skumulowanych statystyk, aby dalej 
rozwijać i zoptymalizować te kanały.  

• Przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3.7.3. Źródła  

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od 
Państwa podczas Państwa wizyty; anonimowe dane statystyczne otrzymujemy 
od dostawcy danej platformy mediów społecznościowych.  

3.7.4. Odbiorcy danych osobowych  

W trakcie przetwarzania Państwa dane są przekazywane do specjalistycznych 
działów w ramach naszego przedsiębiorstwa.  
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3.7.5. Przechowywanie danych  

Dane są przechowywane do momentu osiągnięcia celu przetwarzania. 
W niektórych przypadkach obowiązują nas ustawowo określone okresy 
przechowywania danych. Po upływie tego maksymalnego okresu 
przechowywania Państwa dane zostają usunięte, chyba że istnieje inny ważny 
powód przeciw usunięciu danych. 

3.8. Ochrona danych w ramach marketingu 

3.8.1. Rodzaj danych  

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 

• podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres i inne dane 
kontaktowe) 

• dane komunikacyjne (np. telefon, e-mail)  

• informacje (od stron trzecich, na przykład wywiadowni gospodarczych 
lub z publicznych rejestrów)  

• dane logowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub systemów 
informatycznych  

3.8.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w ramach istniejących stosunków z klientami, gdy 
chcemy Państwa poinformować o podobnych towarach lub usługach lub gdy 
otrzymaliśmy na to Państwa zgodę.  

• Przetwarzanie odbywa się zatem albo na podstawie uzasadnionego 
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

• w celu wykonania umowy z Państwem lub przeprowadzania 
przedumownych czynności, które mają miejsce na wniosek osoby, 
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub 

• na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

W każdym przypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się 

zgodnie z przepisami § 7 ust. 3 UWG (niemieckiej ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji).  

3.8.3. Źródła  

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od 
Państwa w ramach zapytania lub stosunku umownego z Państwem.  

3.8.4. Odbiorcy danych osobowych  

Państwa dane są w ramach przetwarzania przekazywane do specjalistycznych 
działów w naszym przedsiębiorstwie, jak również w ramach naszej grupy 
przedsiębiorstw lub w ramach przedsiębiorstw powiązanych, w pojedynczych 
przypadkach do spółek-córek przedsiębiorstwa, dystrybutorów lub 
przedsiębiorstw powiązanych w państwach trzecich.  
 
Ponadto dane mogą być przekazywane poza nasze przedsiębiorstwo do 
dostawców usług, takich jak serwisowe centra obliczeniowe i agencje 
marketingowe.  
 
Jeśli dane są przekazywane do państw trzecich, przekazanie jest dozwolone 
poprzez warunek art. 49 ust. 1 i ust. 2 RODO na podstawie Państwa świadomej 
zgody lub na podstawie umowy / środka przedumownego na wniosek osoby, 
której dane dotyczą, lub posiadamy gwarancje zgodnego z ochroną danych 
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przetwarzania Państwa danych w państwach trzecich (art. 46 ust. 2 & 3 
RODO). 

3.8.5. Przechowywanie danych  

Przechowywanie danych odbywa się co najmniej przez czas trwania stosunku 
handlowego (np. Państwa zapytania / czas trwania stosunku umownego). 
W większości przypadków obowiązują nas ustawowo określone okresy 
przechowywania danych. Po upływie tego maksymalnego okresu 
przechowywania Państwa dane zostają usunięte, chyba że istnieje inny ważny 
powód przeciw usunięciu danych. 
 

3.9. Ochrona danych w ramach wydarzeń online 

3.9.1. Rodzaj danych  

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 
▪ podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres i inne dane 

kontaktowe) 
▪ dane komunikacyjne (np. telefon, e-mail)  
▪ dane logowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub systemów 

informatycznych  
▪ dane dotyczące uczestnictwa 
▪ dane rejestracyjne 

3.9.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w ramach istniejących i potencjalnych stosunków 
z klientami, gdy dajemy Państwu możliwość rejestracji na wydarzenie online. 
 
Przetwarzanie odbywa się zatem albo na podstawie uzasadnionego interesu 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo 

• w celu wykonania umowy z Państwem lub przeprowadzania 
przedumownych czynności, które mają miejsce na wniosek osoby, 
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub 

• na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3.9.3. Źródła  

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio 
od Państwa w ramach rejestracji lub stosunku umownego z Państwem.  
  

3.9.4. Odbiorcy danych osobowych  

W trakcie przetwarzania Państwa dane są przekazywane do specjalistycznych 
działów w ramach naszego przedsiębiorstwa.  
 
Ponadto dane mogą być przekazywane poza nasze przedsiębiorstwo do 
dostawców usług, takich jak serwisowe centra obliczeniowe.  
 
Jeśli dane są przekazywane do państw trzecich, przekazanie jest dozwolone 
poprzez warunek art. 49 ust. 1 i ust. 2 RODO na podstawie Państwa świadomej 
zgody lub na podstawie umowy / środka przedumownego na wniosek osoby, 
której dane dotyczą, lub posiadamy gwarancje zgodnego z ochroną danych 
przetwarzania Państwa danych w państwach trzecich (art. 46 ust. 2 & 3 
RODO). 



 

Polityka Prywatności Rev: 02.23 
Seite 12 von 15 

(Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

na podstawie art. 13,14 RODO)  

 

 
 

3.9.5. Przechowywanie danych  

Dane są przechowywane co najmniej do momentu realizacji celu (udział 
w wydarzeniu online) lub w przypadku zgody do czasu wygaśnięcia celu zgody. 
Po upływie tego maksymalnego okresu przechowywania Państwa dane zostają 
usunięte, chyba że istnieje inny ważny powód przeciw usunięciu danych.  

3.10. Ochrona danych w ramach Państwa wizyty u nas 

3.10.1. Rodzaj danych  

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 
▪ podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres, przynależność do 

firmy) 
▪ czas rozpoczęcia i zakończenia wizyty 
▪ cel wizyty 
▪ odwiedzona osoba  

3.10.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w ramach istniejących lub potencjalnych 
stosunków z klientami. Ponadto przetwarzamy Państwa dane na podstawie 
wymogów zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
 
Przetwarzanie odbywa się zatem albo na podstawie uzasadnionego interesu 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo 

• w celu wykonania umowy z Państwem lub przeprowadzania 
przedumownych czynności, które mają miejsce na wniosek osoby, 
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

3.10.3. Źródła  

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio 
od Państwa w ramach Państwa wizyty. 

3.10.4. Odbiorcy danych osobowych  

W trakcie przetwarzania Państwa dane są przekazywane do specjalistycznych 
działów w ramach naszego przedsiębiorstwa.  
 
Ponadto dane mogą być przekazywane poza nasze przedsiębiorstwo do 
dostawców usług, takich jak serwisowe centra obliczeniowe.  
 
Jeśli dane są przekazywane do państw trzecich, przekazanie jest dozwolone 
poprzez warunek art. 49 ust. 1 i ust. 2 RODO na podstawie Państwa świadomej 
zgody lub na podstawie umowy / środka przedumownego na wniosek osoby, 
której dane dotyczą, lub posiadamy gwarancje zgodnego z ochroną danych 
przetwarzania Państwa danych w państwach trzecich (art. 46 ust. 2 & 3 
RODO). 

3.10.5. Przechowywanie danych  

Dane są przechowywane przez kolejne 3 miesiące po zrealizowaniu celu. Po 
upływie tego maksymalnego okresu przechowywania Państwa dane zostają 
usunięte, chyba że istnieje inny ważny powód przeciw usunięciu danych. 

3.11. Ochrona danych w ramach korespondencji  

Zwracamy uwagę, że w przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej  
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mogą wystąpić luki w zakresie bezpieczeństwa, a transmisja jest zazwyczaj 
szyfrowana tylko na czas transportu. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, 
należy zastosować bezpieczniejsze metody szyfrowania.  

3.11.1. Rodzaj danych 

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 

• podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres i inne dane 
kontaktowe) 

• dane komunikacyjne (np. telefon, e-mail) 
 

ponadto wszystkie dane, które stanowią treść komunikacji, m.in.: 

• podstawowe dane umowne (stosunek umowny, produkt 
zainteresowania lub interes umowny)  

• historia klienta  

• dane dotyczące rozliczeń umownych i płatności  

• dane dotyczące planowania i sterowania  

3.11.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Państwa dane przetwarzamy w ramach dostępnych w korespondencji 
podstaw prawnych. Może to być na przykład zapytanie, zamówienie, 
referencja do projektu itp. 

 
Przetwarzanie odbywa się zatem  

• na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

• w celu wykonania umowy z Państwem lub przeprowadzania 
przedumownych czynności, które mają miejsce na wniosek osoby, 
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub 

• na podstawie Państwa (ew. dorozumianej) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). 

3.11.3. Źródła  

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach 
korespondencji. 

3.11.4. Odbiorcy danych osobowych  

Państwa dane są w ramach przetwarzania przekazywane do 
specjalistycznych działów w naszym przedsiębiorstwie, jak również w ramach 
naszej grupy przedsiębiorstw lub w ramach przedsiębiorstw powiązanych, 
w pojedynczych przypadkach do dystrybutorów lub przedsiębiorstw 
powiązanych w państwach trzecich.  

 
Ponadto dane mogą być przekazywane poza nasze przedsiębiorstwo do 
dostawców usług, takich jak serwisowe centra obliczeniowe i agencje 
marketingowe.  
Jeśli dane są przekazywane do państw trzecich, przekazanie jest dozwolone 
poprzez warunek art. 49 ust. 1 i ust. 2 RODO na podstawie Państwa 
świadomej zgody lub na podstawie umowy / środka przedumownego na 
wniosek osoby, której dane dotyczą, lub posiadamy gwarancje zgodnego 
z ochroną danych przetwarzania Państwa danych w państwach trzecich 
(art. 46 ust. 2 & 3 RODO). 
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3.11.5. Przechowywanie danych  

Przechowywanie danych odbywa się co najmniej przez czas trwania stosunku 
handlowego (np. Państwa zapytania / czas trwania stosunku umownego). 
W większości przypadków obowiązują nas ustawowo określone okresy 
przechowywania danych. Po upływie tego maksymalnego okresu 
przechowywania Państwa dane zostają usunięte, chyba że istnieje inny ważny 
powód przeciw usunięciu danych. 

3.12. Ochrona danych w ramach procesu rekrutacyjnego 

Przetwarzamy wszystkie dane, które przekazują nam Państwo w ramach procesu 
rekrutacyjnego. 

3.12.1. Rodzaj danych 

Istotne dane osobowe, które przetwarzamy to: 

• podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres i inne dane 
kontaktowe) 

• dane komunikacyjne (np. telefon, e-mail) 

• dane dotyczące kwalifikacji 

• dane dotyczące życiorysu 

• ew. specjalne kategorie danych osobowych (religia, przynależność do 
związków zawodowych) 

• inne dane zawarte w aplikacji 

• Terminy 

3.12.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  

Przetwarzamy Państwa dane w ramach procesu rekrutacji w ramach 
przygotowania do nawiązania z nami stosunku umownego.  

 
Przetwarzanie odbywa się zatem  

• w celu przeprowadzanie przedumownych czynności, które są 
realizowane na wniosek osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO w związku z art. 88 RODO w związku z § 26 BDSG) 

3.12.3. Źródła  

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach 
aplikacji. 

3.12.4. Odbiorcy danych osobowych  

W trakcie przetwarzania Państwa dane są przekazywane do specjalistycznych 
działów w ramach naszego przedsiębiorstwa oraz ewentualnie w ramach 
naszej grupy przedsiębiorstw. 

 
Jeżeli korzystają Państwo z WhatsApp Business, aby wysłać nam prośbę 
o aplikację, WhatsApp Business przetwarza wiele różnych Państwa danych, 
w tym dane, które nie są związane z rzeczywistą wiadomością. Nie mamy 
wpływu na to przetwarzanie danych i jest ono inicjowane wyłącznie przez 
Państwa decyzję o korzystaniu z WhatsApp Business. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w Polityce Prywatności WhatsApp Business na 
stronie https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea. 
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3.12.5. Przechowywanie danych  

Po zakończeniu procesu rekrutacji dane są przechowywane przez okres 
trwania umowy o pracę lub, w przypadku niepomyślnej rekrutacji, przez 
6 miesięcy od odrzucenia Państwa oferty. Jeśli będziemy chcieli 
przechowywać Państwa dane dłużej, poprosimy o wyrażenie zgody. Po 
upływie tego maksymalnego okresu przechowywania, Państwa dane zostają 
usunięte. Metadane rekrutacji są przechowywane przez kolejne 3 lata.  

4. Prawa osób, których dane dotyczą  

Na podstawie przetwarzania Państwa danych osobowych przez odpowiedzialny podmiot 
przetwarzający wynikają dla Państwa następujące prawa: 

• prawo do informacji (jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, na żądanie udzielimy 
informacji o dokładnych okolicznościach) 

• prawo do usunięcia danych (w określonych okolicznościach, które mogą wymagać 
wyjaśnienia) 

• prawo do bycia zapomnianym (jeśli dane zostały przekazane, musimy zażądać od odbiorcy ich 
usunięcia) 

• prawo do przenoszenia danych (na Państwa życzenie musimy przekazać dane stronie trzeciej 
w formie nadającej się do odczytu maszynowego) 

• prawo do sprostowania kategorii danych (jeśli nie są poprawne) 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania (w określonych 

okolicznościach, które mogą wymagać wyjaśnienia) 
• prawo do sprostowania, jeśli dane są nieprawidłowe 
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Skargi są rozpatrywane są przez właściwy 

dla Państwa organ nadzorczy w ramach tzw. zasady „one-stop-shop”) Jest to organ nadzorczy 
Państwa kraju lub, w Republice Federalnej Niemiec, organ nadzorczy Państwa kraju 
związkowego. Listę organów nadzorczych według krajów związkowych można znaleźć 
tutaj: https://www.datenschutz-
wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte 

5. Podstawy udostępnienia danych  

W ramach naszych stosunków handlowych muszą Państwo przekazać nam tylko te dane 
osobowe, które są niezbędne do realizacji czynności prawnej. W przypadku braku 
udostępnienia danych nie jest możliwe nawiązanie stosunku handlowego.  

6. Pozostałe informacje  

Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Nie przetwarzamy również 
Państwa danych osobowych w celu oceny określonych aspektów osobowych 
(profilowanie).  
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