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Oświadczenie o ochronie danych osobowych i obowiązek informacji 
zgodnie z art. 13 RODO 

 
1. Obowiązek informacji zgodnie z RODO 

 

 
 
Administrator danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. (1) lit. a) 

Nazwa firmy zgodnie z §17 ust. 1 kodeksu handlowego wraz z danymi kontaktowymi 
administratora danych (GF) 

 
 

 
Firma 

 
H2O GmbH, Wiesenstrasse 32, 79585 Steinen/ Niemcy 

 

Sąd rejonowy Freiburg i. Br., HRB 413631 
 
 
Kontakt 

 
Tel. +49 7627 9239-0, faks +49 7627 9239-100, e-mail: info@h2o-de.com 

 
Dyrektor zarządzający 

 
Matthias Fickenscher 

 
 

 
Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 
(1) lit. b) RODO 

 
Helbig Datenschutz GmbH 

Harald Helbig 

Bergstraße 11 

91207 Lauf an der Pegnitz 

+49 9123 70275-15 

h2o@helbig-datenschutz.de 

 
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. (1) lit. 

c) RODO 

 
Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia zapisów z umów lub w celu przeprowadzenia 

działań przed zawarciem umowy . Należą do tego dane stałe klienta z partnerami do kontaktu 

oraz historią kontaktów, oferty, zamówienia, faktury, dane dot. projektu i inne zobowiązania 

ustawowe administratora danych. 

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu uzasadnienia stosunku pracy. 

 
Podstawy prawne wynikają z art. 6 Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dalsze istotne 

podstawy prawne wynikają z kodeksu handlowego, ustawodawstwa podatkowego, ustawy o 

spółkach z o.o. i innych wytycznych istotnych dla firmy H2O Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Należą do nich również regulacje 

umowne. Przetwarzanie newsletterów wynika ze zgody udzielonej przez podmiot danych. 

Podstawy prawne dla kandydatów wynikają z art. 6 RODO oraz §26. nowej federalnej ustawy 

mailto:info@h2o-de.com
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o ochronie danych osobowych (BDSG) (przetwarzanie danych w celu stosunku pracy). Należą 

do nich również regulacje umowne i wytyczne/regulacje wewnątrzzakładowe firmy H2O 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Wyrażenie 

zgody na dalsze przetwarzanie danych po zakończeniu procedury rekrutacji i przeprowadzeniu 

próby zatrudnienia. 
 
 
Dane są przetwarzane w celu obrony uprawnionych interesów administratora danych lub 

osób trzecich zgodnie z art. 13 ust. (1) lit. d) RODO 

 
O ile jest to wymagane przetwarzamy Państwa dane dotyczące właściwego spełnienia 

warunków umowy w celu obrony uprawnionych interesów naszych lub osób trzecich. Zalicza 

się tutaj: 

- Sterowanie sprzedażą i kontrola sprzedaży 

- Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych 

- Zarządzanie kandydatami 

- Zapewnienie bezpieczeństwa IT oraz pracy IT 

- Środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku i urządzeń (np. kontrole dostępu) 
oraz w celu obrony prawa gospodarza domu 

- Środki do sterowania przedsiębiorstwem i dla dalszego rozwoju 

 
Kategorie odbiorców danych osobowych (przesyłanie danych) zgodnie z art. 13 ust. (1) 

lit. e) RODO 

 
W obrębie Niemiec, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Niemcy: 

 
Rewident, komornik i inni wierzyciele oraz inne instytucje państwowe w celu spełnienia 

zobowiązań ustawowych oraz dla wymaganych zaświadczeń, przedsiębiorstw logistycznych, 

klientów oraz dostawców i pozostałych instytucji i partnerów handlowych. 

 
Państwo trzecie łącznie z decyzjami stwierdzającymi odpowiedni poziom 
ochrony danych zgodnie z art. 13 ust. (1) lit. f) RODO 

 
W ramach międzynarodowych stosunków handlowych przekazanie następuje zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. b) dla spełnienia zapisów z umów lub w celu przeprowadzenia działań przed 
zawarciem umowy. W tym celu nie są wymagane decyzje stwierdzające odpowiedni poziom 
ochrony danych. 

 
Okres przechowywania zgodnie z art. 13 ust. (2) lit. a) 

Określone cele wynikają z wytycznych ustawowych oraz odnośnych przepisów typowych dla 

danej branży. Dane osobowe zostaną usunięte po osiągnięciu celu. 

 
Prawa podmiotu danych zgodnie z art. 13 ust. (2) lit. b) 

Można w każdej chwili skorzystać z przysługujących praw i wykorzystać podane powyżej dane 

kontaktowe. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane, wówczas są Państwo 

podmiotem danych w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa względem 

administratora danych: 

 
Informacje dotyczące praw podmiotów danych 

Podmiot danych ma prawo do zażądania potwierdzenia od administratora danych tego, czy 

przetwarza ona dane osobowe podmiotu danych; jeśli tak jest, wówczas podmiot danych ma 

prawo do pozyskania informacji o tych danych osobowych oraz informacji podanych 

pojedynczo w art. 15 RODO. 
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Podmiot danych ma prawo zażądać od administratora danych niezwłocznej korekty 

nieprawidłowych danych osobowych, które dotyczą podmiotu danych, oraz ewentualnie 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO). Podmiot danych ma prawo 

zażądać od administratora danych bezzwłocznego usunięcia danych osobowych podmiotu 

danych, o ile wystąpi jeden z powodów podanych szczegółowo w art. 17 RODO, np. jeśli dane 

te nie będą więcej potrzebne do osiągnięcia wybranych celów (prawo do usunięcia). 

Administrator danych ma prawo zażądać od administratora danych ograniczenia przetwarzania 

danych, jeśli wystąpi jeden z warunków podanych w art. 18 RODO, np. jeśli podmiot danych 

wniósł sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych, przez okres kontroli przez administratora 

danych. 

Z przyczyn wynikających ze specjalnej sytuacji podmiotu danych ma on w każdej chwili prawo 

wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych. Administrator danych nie 

przetwarza wtedy dłużej danych osobowych, chyba że, może wskazać ważne dla ochrony 

powody zmuszające do przetwarzania danych, które mają przewagę nad interesami, prawami 

i swobodą podmiotu danych, albo gdy przetwarzanie danych służy do dochodzenia roszczeń, 

składania lub obrony roszczeń prawnych (art. 21 RODO). 

 
Prawa podmiotu danych zgodnie z art. 13 ust. (2) lit. c) RODO 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych dla określonych 

celów (np. przetwarzanie obrazów podmiotu danych), wówczas zgodność z prawem tego 

przetwarzania danych opiera się na Państwa zgodzie. 

Można w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. Dotyczy to również odwołania oświadczeń 

dotyczących wyrażenia zgody, które zostało u nas złożone przed wejściem w życie RODO, 

czyli przed 25. maja 2018 roku. 

Proszę pamiętać o tym, że odwołanie wchodzi w życie dopiero w przyszłości. Nie dotyczy to 
przetwarzania danych, które miały miejsce przed odwołaniem. 

 
 
 
Prawo do złożenia skarg w organie nadzorczym zgodnie z art. 13 ust. (2) lit. d) 
RODO 

 
Bez szkody dla innego środka zaskarżenia w oparciu o prawo administracyjne lub sądowe, 

każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, gdy podmiot 

danych uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z RODO (art. 77 

RODO). Podmiot danych może dochodzić tego prawa w organie nadzorczym w kraju 

członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy albo miejsca domniemanego 

naruszenia prawa. 

 
W miejscowości Baden-Württemberg znajduje się właściwy organ nadzorczy: 

 
Pełnomocnik krajowy ds. ochrony danych i wolności informacji 

Adres siedziby: 

Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart 

 
Adres pocztowy: 

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

 
Tel.: 0711/615541-0 

FAKS: 0711/615541-15 

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
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Udostępnianie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. (2) lit. e) RODO 

 
W ramach naszych stosunków handlowych muszą Państwo udostępnić tylko te dane osobowe, 
które są wymagane do uzasadnienia, przeprowadzenia i zakończenia stosunku pracy albo te 
dane osobowe, do których przetwarzania jesteśmy ustawowo zobowiązani. Bez tych danych 
nie moglibyśmy z reguły realizować stosunku pracy. 

 
 
Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych 

 
Zmiana celu 

 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych 

z uwzględnieniem wytycznych prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Aktualną 

wersję można znaleźć pod zakładką Oświadczenie o ochronie danych osobowych na naszej 

stronie internetowej www.h2o-de.com. Ponadto można w każdej chwili wykorzystać podane 

powyżej dane kontaktowe. Jeśli będziemy mieli zamiar przetwarzać Państwa dane do innych 

celów, czyli do każdych do których zostały zgłoszone, wówczas poinformujemy Państwa o tym 

fakcie z góry uwzględniając przepisy ustawowe. 

 
Stan z dnia 22.05.2018 

 
2. Ochrona danych w skrócie 

 

 
Informacje ogólne 

 
Poniższe informacje przedstawiają w prosty sposób, co dzieje się z Państwa danymi 
osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie 
dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować osobiście. Szczegółowe informacje 
na temat ochrony danych mogą Państwo znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych 
osobowych, zamieszczonym poniżej tego tekstu. 

 
Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej 

 
Kto ponosi odpowiedzialność za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej? 

 
Przetwarzanie danych na naszej stronie jest realizowane przez właściciela strony internetowej. 
Jego dane kontaktowe można znaleźć pod zakładką Impressum na tej stronie internetowej. 

 
Jak gromadzimy Państwa dane? 

 
Państwa dane są z jednej strony przetwarzane przez to, że je nam Państwo podali. Dotyczy to 
np. danych, które podali Państwo w formularzu kontaktowym. 

 
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy IT podczas odwiedzania strony 
internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system 
operacyjny lub godzina otwarcia strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, 
gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową. 

 
Do czego wykorzystujemy Państwa dane? 

 
Część Państwa danych jest gromadzona do tego, aby zapewnić bezbłędne udostępnienie 
strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania jako 
użytkownika. 

http://www.h2o-de.com/
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Jakie przysługują Państwu prawa odnośnie Państwa danych? 

 
Prawa podano w powyższym punkcie dotyczącym obowiązku informacji. 

 
Narzędzia do analizy i narzędzia od usługodawców trzecich 

 
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej można analizować statystycznie Państwa 
zachowanie podczas surfowania w sieci. Następuje to zwłaszcza dzięki plikom cookies i dzięki 
tak zwanym programom analizującym. Analiza Państwa zachowania podczas surfowania 
następuje z reguły anonimowo; Państwa zachowanie podczas surfowania nie może być 
prześledzone wstecz. Można nie zgodzić się na tę analizę lub zapobiec jej poprzez 
nieskorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć 
w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. 

 
Można nie zgodzić się na tę analizę. O możliwości wyrażenia sprzeciwu poinformujemy 
Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. 

 
3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe 

 
Ochrona danych 

 
Właściciele tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. 
Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami ustawowymi 
dotyczącymi ochrony danych oraz zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych 
osobowych. 

 
Gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, to gromadzone są różne dane osobowe. 
Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować osobiście. 
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych objaśnia, które dane gromadzimy i do 
czego je wykorzystujemy. Objaśnia również, jak i w jakim celu to następuje. 

 
Chcemy zwrócić uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji 
poprzez e-mail) może posiadać luki w bezpieczeństwie. Ochrona danych bez luk przed 
ingerencją osób trzecich nie jest możliwa. 

 
Informacja, zablokowanie, usunięcie 

 
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdej chwili mają Państwo prawo do 
bezpłatnej informacji o Państwa gromadzonych danych osobowych, ich pochodzeniu i 
odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych i ewentualnie mają Państwo prawo do korekty, 
zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań na 
temat danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili na adres 
podany pod zakładką Impressum. 

 
Niewyrażenie zgody na wiadomości e-mail z treściami reklamowymi 

 
Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych, opublikowanych 
w ramach obowiązku podania impressum na stronie internetowej, do przesyłania reklam oraz 
materiałów informacyjnych, na które nie wyrażono zgody. Właściciele stron zastrzegają sobie 
prawo do podjęcia wyraźnych kroków prawnych w przypadku przesłania niepożądanych 
informacji reklamowych, np. za pomocą spamu e-mail. 
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4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej 
 
Pliki cookies 

 
Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych plików cookies. Cookies nie wyrządzą 
żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby 
nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej skuteczna i bezpieczniejsza. 
Cookies to małe pliki tekstowe, które są gromadzone na Państwa komputerze i które są 
zapisywane przez Państwa przeglądarkę. 

 
Większość wykorzystywanych przez nas cookies to tak zwane cookies „sesyjne”. Po 
zakończeniu Państwa odwiedzin zostają one automatycznie usunięte. Inne pliki cookies 
pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż je Państwo usuną. Te 
pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas kolejnej wizyty. 

 
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo informowani o 
wykorzystywaniu cookies i pozwolą Państwo na cookies tylko w pojedynczych przypadkach, 
wykluczą odbiór cookies w przypadkach określonych lub ogólnych oraz aktywują automatyczne 
usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies 
funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona. 

 
Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub 
do udostępnienia określonych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka na 
zakupy), są gromadzone w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Właściciel strony internetowej 
posiada uprawniony interes do zapisu plików cookies w celu udostępnienia swojej usługi bez 
błędów technicznych w zoptymalizowany sposób. O ile zostaną zapisane inne pliki cookies (np. 
cookies do analizy Państwa zachowania podczas surfowania), to będą one specjalnie 
traktowane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. 

 
Pliki Server-Log 

 
Administrator stron gromadzi i zapisuje informacje automatycznie w tak zwanych plikach 
Server-Log, które są do nas automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę. Są to: 

 
Typ przeglądarki i wersja przeglądarki 

wykorzystywany system operacyjny 

Referrer URL 

Nazwa Hosta ingerującego komputera 

 
Godzina zapytania serwera 

 
Adres IP 
 
Nie wykonuje się łączenia tych danych z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania 
danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, które pozwalają na przetwarzanie danych w celu spełnienia 
warunków umowy lub w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. 

 
Formularz kontaktowy 

 
Jeśli prześlą do nas Państwo zapytanie przez formularz kontaktowy, to Państwa dane 
wprowadzone do formularza zapytania łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi będą u 
nas gromadzone w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Danych 
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tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody. 

 
Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego następuje tym samym 
wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo w każdej 
chwili wycofać tę zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas prostą informację w wiadomości 
e-mail. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które miały miejsce do momentu 
cofnięcia zgody, nie zostaje naruszona poprzez cofnięcie zgody. 

 
Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, 
kiedy wezwą nas Państwo do ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na zapis lub gdy zniknie 
sens przechowywania danych (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). 
Istotne przepisy ustawowe - zwłaszcza terminy przechowywania - pozostają nienaruszone. 

 
5. Narzędzia do analizy i reklama 

 
Google Analytics 

 
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy stron Google Analytics. 
Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

 
Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookies". Są to pliki tekstowe, które są 
zapisywane na Państwa komputerze i które pozwalają na analizę korzystania przez Państwa 
ze strony internetowej. Informacje utworzone przez pliki cookies dotyczące Państwa 
korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i 
tam zapisywane. 

 
Zapis plików cookies Google Analytics następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Właściciel strony internetowej ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkownika, aby 
zoptymalizować swoją ofertę internetową oraz swoją reklamę. 

 
Anonimowość IP 

 
Aktywowaliśmy na tej stronie funkcję anonimowości IP. Dzięki temu Państwa adres IP od 
Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego państwa konwencji 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaje skrócony przed przesłaniem do USA. Tylko w 
wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam 
następuje jego skrócenie. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej Google będzie 
korzystać z tych informacji, aby przeanalizować Państwa korzystanie ze strony internetowej, 
aby opracować raporty o aktywności na stronie internetowej oraz aby dostarczać właścicielowi 
strony internetowej kolejne usługi związane z korzystaniem ze strony i internetu. Adres IP 
przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie przesyłany i 
łączony z innymi danymi Google. 

 
Plugin przeglądarki 

 
Można zablokować zapis plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie posiadanego 
programu do przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie 
można ewentualnie korzystać w pełnym zakresie z wszelkich funkcji tej strony internetowej. 
Można ponadto ograniczyć gromadzenie danych utworzonych przez cookie i danych 
uzależnionych od korzystania ze strony internetowej przez Państwa (łącznie z adresem IP) dla 
Google oraz ograniczyć przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując plugin 
przeglądarki, który jest dostępny pod następującym linkiem:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 
Niewyrażenie zgody na gromadzenie danych 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Można ograniczyć gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy 
link. Następuje ustawienie cookie Opt-Out, który zapobiega gromadzeniu Państwa danych w 
przypadku odwiedzin tej strony internetowej w przyszłości: Dezaktywuj Google Analytics. 

 
Więcej informacji dotyczących postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można 
znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google:  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

 
Przetwarzanie danych dotyczących zlecenia 

 
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych dotyczących zlecenia i podczas 
korzystania z Google wdrażamy w całości surowe przepisy niemieckich organów ds. ochrony 
danych. 

 
Cechy demograficzne w Google Analytics 

 
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Dzięki 
niej można opracowywać sprawozdania, które zawierają informacje dotyczące wieku, płci i 
zainteresowań odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy odnoszącej się do 
zainteresowań od Google oraz z danych odwiedzających od usługodawców trzecich. Danych 
tych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. Można dezaktywować tę funkcję 
w każdej chwili w ustawieniach wyświetlanych w Państwa koncie Google, albo ogólnie nie 
wyrazić zgody na gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics, jak to przedstawiono 
w punkcie „Niewyrażenie zgody na gromadzenie danych”. 

 
Remarketing Google Analytics 

 
Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Remarketing Google Analytics w połączeniu z 
funkcjami urządzeń od Google AdWords i Google DoubleClick. Usługodawcą jest Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

 
Funkcja ta pozwala połączyć docelową grupę reklamową utworzoną za pomocą Google 
Analytics Remarketing z funkcjami urządzeń od Google AdWords i Google DoubleClick. W ten 
sposób spersonalizowane przesłanki reklamy odnoszące się do zainteresowań, które zostały 
dostosowane do Państwa w zależności od Państwa wcześniejszego zachowania podczas 
korzystania i surfowania na urządzeniu końcowym (np. komórka), mogą być wyświetlane 
również na innym Państwa urządzeniu końcowym (np. tablet lub komputer PC). 

 
Jeśli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę, to Google połączy w tym celu Państwa sposób 
zachowania w przeglądarce aplikacyjnej z Państwa kontem Google. W ten sposób na każdym 
urządzeniu końcowym, na którym zalogują się Państwo na swoim koncie Google, włączane są 
te same spersonalizowane przesłanki reklamowe. 

 
Aby dodatkowo wesprzeć tę funkcję Google Analytics gromadzi numery ID użytkowników 
uwierzytelnione przez Google, które przejściowo zostaną połączone z naszymi danymi Google 
Analytics, aby określić i utworzyć grupy docelowe dla reklamy wyświetlającej się na innych 
urządzeniach. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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Można na stałe nie wyrazić zgody na remarketing/targeting na dodatkowych urządzeniach, 
wyłączając spersonalizowaną reklamę na swoim koncie Google; w tym celu proszę 
postępować zgodnie z instrukcją podaną w linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

 
Zbieranie danych gromadzonych na Państwa koncie Google następuje wyłącznie w oparciu o 
Państwa zgodę, którą mogą Państwo wycofać w Google albo ponownie wyrazić (art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są łączone na Państwa 
koncie Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google albo nie wyrazili Państwo 
zgody na łączenie), wówczas gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Uprawniony interes wynika z tego, że właściciel strony jest zainteresowany anonimową 
analizą odwiedzających stronę internetową do celów reklamowych. 

 
Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w 
oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: 
https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

 
Google AdWords i Google Conversion-Tracking 

 
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google AdWords. AdWords to program reklamowy 
online Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States 
(“Google”). 

 
W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego Conversion-Tracking (z ang. śledzenie 
konwersji). Po kliknięciu na wskaźnik uruchomiony przez Google następuje ustawienie cookie 
dla śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są gromadzone przez 
przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Pliki cookies tracą swoją ważność po 
30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza 
określone strony tego serwisu internetowego i plik cookie jeszcze nie stracił ważności, to 
Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na wskaźnik i został przekierowany na 
tę stronę. 

 
Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie można dodatkowo obserwować 
plików cookies poprzez strony internetowe klientów AdWords. Informacje otrzymane za 
pomocą plików cookies konwersji służą do tego, aby opracować statystyki konwersji dla 
klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o 
całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich wskaźnik i zostali przekierowani na stronę 
za pomocą tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, za pomocą których 
można by było zidentyfikować użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, 
to można nie wyrazić zgody na jego używanie. Wystarczy wyłączyć cookie dla Google 
Conversion-Tracking za pomocą przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. W ten 
sposób nie trafiają Państwo do statystyk śledzenia konwersji. 

 
Zapis plików cookies konwersji następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Właściciel strony 
internetowej ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkownika, aby zoptymalizować 
swoją ofertę internetową oraz swoją reklamę. 

 
Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion-Tracking można znaleźć na 
stronie pod zakładką 
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych od Google: 
https://www.google.de/policies/privacy/. 

 
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo informowani o 
wykorzystywaniu cookies i pozwolą Państwo na cookies tylko w pojedynczych przypadkach, 
wykluczą odbiór cookies w przypadkach określonych lub ogólnych oraz aktywują automatyczne 
usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies 
funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona. 

https://www.google.com/settings/ads/onweb/
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.google.de/policies/privacy/
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6. Newsletter 
 

Dane do przesłania newslettera 

 
Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, to potrzebujemy 
od Państwa adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, że są Państwo 
właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażają Państwo zgodę na odbieranie 
newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie w oparciu o 
dobrą wolę. Dane te używamy wyłącznie do przesłania wymaganych informacji i nie 
przekazujemy ich osobom trzecim. 

 
Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zgłoszeniowego w celu otrzymywania 
newslettera następuje wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Można 
w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na zapis danych, adresu e-mail oraz na ich 
wykorzystywanie do przesłania newslettera. Można wykorzystać link do „wypisania się” z 
newslettera. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które miały miejsce do tej 
pory, nie zostaje naruszona poprzez cofnięcie zgody. 

 
Dane wprowadzone u nas przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą u nas 
gromadzone przez okres jego przesyłania. Po rezygnacji z otrzymywania newslettera zostaną 
one usunięte. Dane, które zostały u nas zapisane do innych celów (np. adresy e-mail dla 
obszarów członkowskich) pozostają nienaruszone. 

 
7. Pluginy i narzędzia 

 
Google Web Fonts 

 
Dla bardziej ujednoliconego wyświetlania czcionek strona ta wykorzystuje tak zwane Web 
Fonts, które są udostępniane przez Google. Po uruchomieniu strony Państwa przeglądarka 
ładuje potrzebne Web Fonts do podręcznej pamięci przeglądarki, aby wyświetlać teksty i 
czcionki w prawidłowy sposób. 

 
W tym celu wykorzystywana przez Państwa przeglądarka powinna był połączona z serwerami 
od Google. W ten sposób Google pozyskuje wiedzę o tym, że za pośrednictwem Państwa 
adresu IP uruchomiono naszą stronę internetową. Korzystamy z Google Web Fonts, ponieważ 
w naszym interesie jest to, aby nasze oferty online były wyświetlane w sposób jednolity i 
interesujący. Jest to tzw. uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 
Jeśli Państwa przeglądarka nie posiada funkcji Web Fonts, wówczas komputer będzie 
wyświetlał standardową czcionkę. 

 
Dalsze informacje do Google Web Fonts można znaleźć na stronie 
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych 
od Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 

 
 

Google Maps 

 
Strona ta korzysta z usługi map Google Maps za pomocą klucza API. Usługodawcą jest Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

 
Aby korzystać z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje 
te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Usługodawca tej strony 
nie ma żadnego wpływu na to przetwarzanie danych 

https://developers.google.com/fonts/faq
https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy/
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Korzystamy z Google Maps, ponieważ w naszym interesie jest to, aby nasze oferty online były 
wyświetlane w interesujący sposób, oraz aby można w prosty sposób znaleźć miejsca podane 
przez nas na stronie internetowej. Jest to tzw. uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO. Więcej informacji dotyczących korzystania z danych użytkownika można znaleźć w 
oświadczeniu o ochronie danych osobowych od Google: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 
Źródło: E-Recht 24 
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