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Informacja o ochronie danych osobowych 

Ochrona Państwa danych osobowych jest traktowana bardzo 
poważnie i uwzględniana we wszystkich procesach biznesowych. 
Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, są przetwarzane 
zgodnie z postanowieniami rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) obowiązującego na terenie UE oraz przepisów 
ustawy federalnej o ochronie i przekazywaniu danych osobowych 
(niem. BDSG).  

Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje na 
temat przetwarzania danych, w szczególności odnośnie charakteru, 
zakresu oraz celu gromadzenia Państwa danych osobowych. Dane 
osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Ponadto uzyskają 
Państwo tutaj informacje, jakie prawa przysługują Państwu w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

W celu lepszej czytelności w tekście zastosowano formę męską, 
niemniej jednak dane dotyczą osób wszystkich płci. 

1. Zakres obowiązywania polityki prywatności 

1.1. Zasady ogólne 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje dla wszystkich osób 
zainteresowanych, kontrahentów i partnerów umownych naszego 
przedsiębiorstwa oraz wszystkich pozostałych osób, które 
korzystają z usług naszego przedsiębiorstwa lub kontaktują się z 
naszym przedsiębiorstwem w związku z wykonywaną 
działalnością. 

1.2. Obowiązywanie dodatkowych uregulowań specjalnych 
dla usług specjalnych 

W odniesieniu do określonych usług i produktów naszego 
przedsiębiorstwa może obowiązywać dodatkowa polityka 
prywatności, która stanowi uzupełnienie ogólnej polityki 
prywatności. Powyższe dotyczy w szczególności korzystania z 
naszej strony internetowej. Odpowiednie informacje dotyczące 
ochrony danych mogą Państwo przejrzeć na stronie 
https://www.weber-online.com/. 

2. Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego oraz 
inspektora ochrony danych 

2.1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego 

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO oraz innych 
krajowych ustaw o ochronie danych państw członkowskich, jak 
również innych przepisów o ochronie danych jest: 

WEBER Schraubautomaten GmbH 
Hans-Urmiller-Ring 56, D-82515 Wolfratshausen 
Telefon: Tel. +49 (0)8171 406-0 | E-mail: info@weber-online.com 
Strona internetowa: https://www.weber-online.com/   

2.2. Wspólna odpowiedzialność 

W przypadku akwizycji i obsługi (potencjalnych) klientów, którzy 
są zainteresowani produktami naszej firmy partnerskiej Hofmann 
& Stirner Zuführsysteme GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 
Monachium lub pracują z tymi produktami, występuje wspólna 
odpowiedzialność naszego przedsiębiorstwa oraz Hofmann & 
Stirner Zuführsysteme GmbH w zakresie przetwarzania danych 
osobowych (potencjalnych) klientów, kontrahentów lub osób 
kontaktowych w przedsiębiorstwach (potencjalnych) klientów, 
ponieważ między naszymi przedsiębiorstwami istnieje ścisła 
współpraca w zakresie dystrybucji. W związku z tym dane 
kontaktowe są przechowywane i udostępniane we wspólnie 
prowadzonej bazie danych w celu dystrybucji produktów naszego 

partnera Hofmann & Stirner Zuführsysteme GmbH w zależności od 
objętości i kompetencji w zakresie zamówionych usług. Firma 
Hofmann & Stirner Zuführsysteme GmbH oraz nasze 
przedsiębiorstwo ustalili wspólnie kolejność przetwarzania 
Państwa danych osobowych na oddzielnych etapach procesu, o 
czym informujemy Państwa w dalszej części. W ramach wspólnej 
odpowiedzialności za ochronę danych firma Hofmann & Stirner 
Zuführsysteme GmbH uzgodniła z nami, który podmiot wypełnia 
dane obowiązki zgodnie z RODO: 

• Obydwie strony są odpowiedzialne za gromadzenie danych 
osobowych w ramach wspólnie użytkowanej bazy danych; 

• Nasze przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za zapisywanie 
danych oraz za ich zmianę i usunięcie, ograniczenie 
przetwarzania oraz przekazywanie danych; 

• Obydwie strony udostępniają osobom, których dane dotyczą 
(czyli Państwu) nieodpłatnie informacje wymagane zgodnie z 
art. 13 i 14 RODO w sposób precyzyjny, transparentny, 
zrozumiały i w łatwo dostępnej formie oraz w zrozumiałym i 
prostym języku. 

• Obydwie strony przekazują sobie niezwłocznie informacje o 
wszelkich rozstrzygnięciach prawnych dochodzonych przez 
osoby, których dane dotyczą. Strony udostępniają sobie 
wszelkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na 
wezwanie do udzielenia informacji. 

• Osoby, których dane dotyczą (czyli również Państwo), mogą 
dochodzić praw w zakresie ochrony danych osobowych od 
obydwu stron. Osoby, których dane dotyczą, otrzymują 
zasadniczo informację od tej strony, u której dochodziły praw. 

Informacje o ochronie danych w firmie Hofmann & Stirner 
Zuführsysteme GmbH zamieszczono pod następującym adresem: 

https://www.hofmannstirner.com/private-policy 

2.3. Nazwa i adres inspektora ochrony danych 

Nasze przedsiębiorstwo powołało inspektora ochrony danych. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych podajemy poniżej: 

PROLIANCE GmbH 
Leopoldstr. 21 
80802 Monachium  
Niemcy 
Telefon: +49 89 / 250 039 220 
E-mail: info@datenschutzexperte.de 
Strona internetowa: datenschutzexperte.de 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych  

3.1. Przetwarzanie Państwa danych 

3.1.1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Jeżeli Państwo lub przedsiębiorstwo, w którym Państwo działają, 
zawrą (zamierzają zawrzeć) z nami umowę, będziemy gromadzić i 
przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach zawieranej, a 
następnie istniejącej umowy. Powyższe obejmuje w szczególności 
następujące kategorie danych osobowych: 

• dane podstawowe i zawodowe dane kontaktowe: zwłaszcza 
forma zwrotu, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-
mail, funkcja, przynależność branżowa; 

• jeżeli są Państwo reprezentantem lub osobą do kontaktu w 
przedsiębiorstwie: dane podstawowe i zawodowe dane 
kontaktowe jak wyżej oraz dane dotyczące rodzaju 
reprezentacji oraz powiązania z przedsiębiorstwem, na którego 

https://www.hofmannstirner.com/private-policy
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zlecenie Państwo działają (spółka, sektor, dział, zakres 
odpowiedzialności, funkcja); 

• dane umowy, w szczególności dane dotyczące treści umowy, 
identyfikatora umowy i historii umowy, osób zawierających 
umowę, daty rozpoczęcia i zakończenia umowy, realizacji 
umowy/transakcji; 

• dane rachunku bankowego; 

• ew. dane dotyczące realizacji płatności i realizacji umowy; 

• dane związane z komunikacją Państwa z nami oraz z 
podmiotami trzecimi drogą pocztową, elektroniczną i 
telefoniczną; 

• dane dotyczące Państwa działalności oraz wszystkich 
kontrahentów; 

• ew. zainteresowania zleceniodawcy i pełnomocnika oraz osoby 
do kontaktu w zakresie działań marketingowych, zwłaszcza 
zaproszeń na imprezy oraz pozostałych informacji 
promocyjnych; 

• ew. inne dane mające związek z uzasadnieniem i realizacją 
umowy. 

Wymienione wyżej dane osobowe są określane w dalszej części 
jako dane. 

3.1.2. Skąd pochodzą dane? 

Zasadniczo nasze przedsiębiorstwo pobiera dane bezpośrednio od 
Państwa. Dodatkowo otrzymujemy częściowo Państwa dane od 
naszych spółek zależnych Grupy WEBER. 

W ramach obsługi (potencjalnych) klientów, którzy są 
zainteresowani produktami naszego partnera Hofmann & Stirner 
Zuführsysteme GmbH lub pracują z tymi produktami, otrzymujemy 
Państwa dane od naszego kontrahenta Hofmann & Stirner 
Zuführsysteme GmbH, o ile udostępnili Państwo te dane firmie 
Hofmann & Stirner Zuführsysteme GmbH. 

Państwa dane możemy gromadzić również z ogólnie dostępnych 
źródeł, jak np. strony internetowe przedsiębiorstwa, na zlecenie 
którego Państwo działają, z sieci zawodowych lub poprzez 
kontakty biznesowe z podmiotami trzecimi, jak np. polecenie.  

3.1.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Nasze przedsiębiorstwo gromadzi i przetwarza Państwa dane w 
różnych celach, w szczególności w celu uzasadnienia i realizacji 
istniejącej umowy z Państwem lub z przedsiębiorstwem, na 
zlecenie którego Państwo działają. Szczegóły: 

Cele:  

• Zawarcie umowy i podejmowanie działań przed zawarciem 
umowy lub wypełnianie umownych / ustawowych głównych 
lub dodatkowych zobowiązań wynikających ze stosunku 
umownego z Państwem lub przedsiębiorstwem, w którym 
pełnią Państwo funkcję pełnomocnika lub osoby do kontaktu; 

• Wystawianie faktur i dochodzenie wierzytelności, rozliczanie i 
ekspertyza podatkowa usług operacyjnych; 

• Weryfikacja tożsamości; 

• Korespondencja z Państwem i ew. Państwa pełnomocnikami 
lub reprezentantami w odniesieniu do zlecenia; 

• Obsługa klientów. 

Podstawa prawna: Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b 
RODO) lub równowaga interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), 
jeżeli nie są Państwo partnerem umowy, tylko działają na zlecenie 
przedsiębiorstwa, które jest (będzie) naszym partnerem umowy lub 
jest (będzie) partnerem umowy przedsiębiorstwa grupy WEBER 
lub naszego kontrahenta Hofmann & Stirner Zuführsysteme 
GmbH; zakładamy, że uzasadniony interes naszego 
przedsiębiorstwa dotyczący gromadzenia Państwa danych jako 
osoby do kontaktu w przedsiębiorstwie, na rzecz którego Państwo 
działają, przeważa nad Państwa interesem. Mamy uzasadniony 
interes w przetwarzaniu wysłanych przez Państwa zapytań, 
osiąganiu najlepszych wyników dla klientów oraz weryfikacji 
Państwa tożsamości. 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne regularnie w celu 
wypełnienia zobowiązań umownych i ustawowych, wynikających 
z zainicjowanej lub zawartej umowy. Ze względu na obowiązek 
współdziałania konieczne jest udostępnienie żądanych danych 
osobowych, w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie wypełnić 
naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Jeżeli dane nie 
zostaną udostępnione, nie można wykluczyć negatywnego wpływu 
na zainicjowanie lub realizację umowy. 

Cele:  

• Wypełnianie zobowiązań publiczno-prawnych, np. 
obowiązków kontroli i zgłoszeń ze względów prawno-
podatkowych, archiwizacja danych; 

• Zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy, zapobieganie, 
zwalczanie i dochodzenie w sprawie finansowania terroryzmu 
i przestępstw zagrażających mieniu, porównania z europejskimi 
i międzynarodowymi listami w ramach działań 
antyterrorystycznych; 

• Ujawnienie informacji w ramach działań urzędowych / 
sądowych w celu postępowania dowodowego, egzekwowania 
prawa i egzekwowania roszczeń cywilnoprawnych. 

Podstawa prawna: Wypełnianie obowiązków ustawowych (art. 
6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO) lub równowaga interesów (art. 6 ust. 1 
z. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w kwestii 
przestrzegania międzynarodowych i krajowych list objętych 
sankcjami, dokumentowania i dostarczania dowodów, 
przestrzegania ustawowych i umownych obowiązków i wymagań 
oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

Cele:  

• Działania mające na celu sterowanie i optymalizację procesów 
biznesowych oraz wypełnianie ogólnych obowiązków w 
zakresie należytej staranności; 

• Analizy statystyczne w celu kierowania przedsiębiorstwem, 
rejestracji kosztów i controllingu; 

• Dochodzenie roszczeń prawnych i ochrona w przypadku 
roszczeń i sporów prawnych. 

Podstawa prawna: Równowaga interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f 
RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w kwestii ulepszania 
naszych (oferowanych przez przedsiębiorstwo i zalecanych 
ustawowo) procesów biznesowych oraz ulepszania naszych usług 
dla klientów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Cele:  

• Ankiety dla klientów, sporządzanie i przesyłanie 
dopasowanych do Państwa informacji dla klientów oraz 
reklama bezpośrednia. 
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Podstawa prawna: Wyrażenie zgody (art. 6 ut. 1 zd. 1 lit. a 
RODO) lub równowaga interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), 
ponieważ mamy uzasadniony interes w kwestii promowania 
naszych produktów i ulepszania naszego serwisu i oferty. 

4. Przekazywanie Państwa danych podmiotom trzecim 

W obrębie przedsiębiorstwa lub ew. naszej grupy przedsiębiorstw 
Państwa dane otrzymują te jednostki, które wymagają tych danych 
do wypełnienia zobowiązań umownych lub wynikających z ustawy 
oraz w prawnie uzasadnionym interesie. Ponadto dane mogą być 
przekazywane podmiotom trzecim jeżeli zostaniemy do tego 
zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub na mocy 
wykonalnego nakazu administracyjnego lub sądowego.  

W ramach wspólnej odpowiedzialności z naszym kontrahentem 
Hofmann & Stirner Zuführsysteme GmbH przekazujemy Państwa 
dane ew. (poprzez wprowadzenie ich do wspólnie użytkowanej 
bazy danych) firmie Hofmann & Stirner Zuführsysteme GmbH, aby 
po wewnętrznym uzgodnieniu z firmą Hofmann & Stirner 
Zuführsysteme GmbH uzyskać dla Państwa jak najlepszy wynik. 

Także zaangażowani przez nas usługodawcy, świadczący usługi na 
zlecenie (tzw. podmioty przetwarzające) mogą otrzymywać dane 
w wymienionych celach. Do świadczenia konkretnych usług 
angażujemy podmioty przetwarzające następujących kategorii, 
którzy wspierają nas podczas realizacji procesów biznesowych na 
podstawie wskazówek udzielanych przez nasze przedsiębiorstwo i 
w zgodzie z polityką prywatności oraz innymi zasadami poufności 
i bezpieczeństwa. Są to konkretnie przedsiębiorstwa następujących 
kategorii: call-center, usługodawcy w zakresie wysyłki drogą 
pocztową lub elektroniczną, zewnętrzne centra danych, 
konserwacja oprogramowania i systemów komputerowych, 
archiwizacja, przetwarzanie dokumentów, usługi serwisowe call-
center, usługi zgodności, controlling, sprawdzanie danych do celów 
zapobiegania praniu pieniędzy, walidacja danych 

Do podmiotów trzecich, którym przekazujemy dane niezależnie od 
wykonywania usług, należą w szczególności zewnętrzni doradcy 
(np. adwokaci, doradcy podatkowi, biegli rewidenci), 
ubezpieczalnie, urzędy, sądy, dostawcy usług finansowych i 
windykacyjnych oraz biura informacji kredytowej. 

5. Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej 

Państwa dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej. Jeżeli w konkretnym przypadku 
życzą sobie Państwo przekazania danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej, dokonamy tego wyłącznie po 
uzyskaniu od Państwa pisemnej zgody, wydaniu decyzji 
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub jeżeli istnieją 
odpowiednie gwarancje zapewniające zachowanie wysokiego 
poziomu ochrony danych. 

5.1.1. Czas przechowywania; możliwość wniesienia sprzeciwu 
i usunięcia 

Nasze przedsiębiorstwo przetwarza i zapisuje Państwa dane tylko 
na czas wypełnienia zobowiązań umownych lub wynikających z 
ustawy. Jeżeli nie ma już podstawy prawnej do przetwarzania 
Państwa danych, nasze przedsiębiorstwo usunie dane lub, jeżeli nie 
jest to możliwe, zablokuje do nich dostęp w sposób chroniący 
prywatność. W tym zakresie nasze przedsiębiorstwo przechowuje 
Państwa dane zgodnie z ustawowym obowiązkiem 
przechowywania w następujący sposób:  

• Nasze przedsiębiorstwo zapisuje Państwa dane w odpowiednim 
zakresie, na czas, który jest niezbędny do realizacji istniejącej 
lub planowanej umowy z Państwem lub z przedsiębiorstwem, 
na rzecz którego Państwo działają (maksymalnie w okresie, w 

którym wykonują Państwo działalność na rzecz tego 
przedsiębiorstwa) (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).  

• Nasze przedsiębiorstwo zapisuje Państwa dane w zakresie 
niezbędnym do spełnienia wymogów prawa handlowego i/lub 
podatkowego, którym podlega nasza firma w związku z 
obowiązkiem przechowywania danych. Okres 
przechowywania w świetle prawa handlowego i podatkowego 
wynosi zgodnie z ustawowymi przepisami dziesięć lat dla całej 
dokumentacji niezbędnej do ustalenia zysków; obowiązkowy 
okres przechowywania korespondencji biznesowej (także e-
maili) wynosi sześć lat. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 
ust. 1 zd. 1 lit. c RODO; 

• Zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) 
okres przedawnienia może wynosić do 30 lat, przy czym 
normalny okres przedawnienia wynosi zazwyczaj trzy lata. W 
związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo przechowuje 
dokumentację kontraktową oraz dokumenty związane z umową 
zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia, w celu 
wykorzystania ich w ewentualnie wymaganych (sądowych) 
sporach. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f 
RODO. 

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w 
indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie 

Do przetwarzania Państwa danych nie ma zastosowania 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) 
zgodnie z art. 22 RODO. 

7. Państwa prawa 

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, 
której dane dotyczą w rozumieniu RODO, w związku z czym 
przysługują Państwu następujące prawa względem administratora. 
Jak wskazano powyżej, w przypadku przetwarzania danych na 
wspólną odpowiedzialność z naszym kontrahentem Hofmann & 
Stirner Zuführsysteme GmbH mogą Państwo dochodzić swoich 
praw od obydwu stron. 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od 
administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są 
przetwarzane. Jeżeli ma to miejsce, osoba ta ma prawo dostępu do 
danych osobowych oraz do wszystkich informacji podanych w 
artykule 15 RODO.  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać niezwłocznie od 
administratora sprostowania nieprawidłowych danych 
osobowych, które jej dotyczą i ew. uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych (art. 16 RODO). 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora 
niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli 
zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, np. 
gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały 
zebrane (prawo do usunięcia). 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania, jeżeli występuje jeden z warunków 
podanych w art. 18 RODO, np. gdy osoba, której dane dotyczą, 
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu sprawdzenia 
przez administratora. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie 
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją 
– wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. 
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych 
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
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interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 RODO). 

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków lub 
środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli 
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 
rozporządzenie RODO (art. 77 RODO). Osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w 
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego 
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  

Wersja: wrzesień 2020 

 

 


	1. Zakres obowiązywania polityki prywatności
	1.1. Zasady ogólne
	1.2. Obowiązywanie dodatkowych uregulowań specjalnych dla usług specjalnych

	2. Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego oraz inspektora ochrony danych
	2.1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
	2.2. Wspólna odpowiedzialność
	2.3. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

	3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
	3.1. Przetwarzanie Państwa danych
	3.1.1. Opis i zakres przetwarzania danych
	3.1.2. Skąd pochodzą dane?
	3.1.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych


	4. Przekazywanie Państwa danych podmiotom trzecim
	5. Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
	5.1.1. Czas przechowywania; możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

	6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
	7. Państwa prawa

