
 
 
 
 

 

 

Deklaracja ochrony danych, zgodnie z GDPR  
 

[GDPR – General Data Protection Regulation: Ogólna Deklaracja Ochrony Danych. W dalszym ciągu niniejszego 

tekstu: GDPR] 

 

I. Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej 
 
Zgodnie z GDPR i innymi krajowymi przepisami o ochronie państw członkowskich a także innymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, administratorem danych jest: 
 

a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. 
 

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 14  
70-201 Szczecin 
Polska  
 
Telefon: (91) 433-16-690 
E-mail: hr.pl@hartrodt.com  
Strona internetowa: www.hartrodt.com 
 

II. Dane personalne i adres urzędnika odpowiedzialnego za ochronę danych 
 
Urzędnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych jest: 
 
- Nie wyznaczono 
 
 

III. Uwagi ogólne, dotyczące przetwarzania danych 
 
Firma a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. szanuje Twoją prywatność.  
Jesteśmy świadomi, że Polegasz na naszym odpowiedzialnym postępowaniu w przypadku danych 
osobowych, które nam Powierzyłeś / Powierzyłaś. 
 
Celem naszej polityki i postępowania jest kompleksowa ochrona Twoich danych osobowych. Jeśli Chcesz 
dowiedzieć się więcej o naszej polityce ochrony danych, prosimy Abyś Kontynuował / Kontynuowała 
lekturę niniejszego dokumentu. 
 
Niniejsza deklaracja ochrony danych reguluje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie (w dalszym 
ciągu niniejszego dokumentu wszystkie określane mianem "przetwarzanie") Twoich danych osobowych, 
udostępnionych nam podczas korzystania z naszej strony internetowej i / lub naszej aplikacji, lub też, w 
przypadku Twojego skontaktowania się z nami odnośnie rozpoczęcia, lub realizacji umowy, czy też po 
prostu w celu uzyskania informacji. Obsługujemy Twoje dane w ścisłej zgodności z odpowiednimi 
przepisami o ochronie danych i poniższymi zasadami. 
 
Niniejszych zasad przestrzegamy zgodnie z Artykułem 5 GDPR. Twoje dane mogą być przetwarzane 
tylko z odpowiednimi zabezpieczeniami i do ustalonych celów, z niezbędnym minimum, oraz w celu ich 
aktualizacji. Dane te zapisywane są tylko w celu określonym dla ich gromadzenia. 
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1. Zakres przetwarzania danych osobowych 
 
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane tylko z odpowiednim zabezpieczeniem i tylko dla 
ustalonych celów, ograniczonych do niezbędnego minimum. Dane te są aktualizowane i zapisywane tylko 
w celu, ustalonym dla ich gromadzenia. Zasadniczo zbieramy i przetwarzamy dane osobowe 
użytkowników tylko wtedy, gdy jest to konieczne do obsługi naszych umów. Po wykonaniu naszych umów 
przetwarzamy Twoje dane dopiero po uzyskaniu Twojej zgody. Istnieją wyjątki, np. jeśli uzyskanie zgody 
nie było możliwe z przyczyn faktycznych lub przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa. 
 
 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) GDPR jest podstawą prawną w przypadku otrzymania przez nas zgody na operacje 
przetwarzania danych osobowych. 
Artykuł 6 ust. 1lit. b) GDPR jest podstawą prawną w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych 
jest niezbędne do obsługi, lub wykonania umów, oraz kiedy stroną jest osoba, będąca stroną danej 
umowy. 
Dotyczy to również operacji przetwarzania, wymaganych dla środków poprzedzających sfinalizowanie 
umowy. 
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które są 
niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega nasza firma. 
 
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia słusznego interesu naszej firmy, lub strony 
trzeciej, oraz jeżeli wolności, prawa i interesy zainteresowanej osoby nie naruszają tego słusznego 
interesu, podstawą prawną przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 GDRP. 
 
 

3. Prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") i okresy przechowywania 
 
Po realizacji celu przechowywania danych, wszystkie dane osobowe zostaną usunięte, lub zablokowane. 
Przechowywanie może zostać przedłużone, jeżeli prawodawca europejski lub krajowy, zgodnie z 
przepisami Unii Europejskiej, prawami, lub innymi przepisami, którym podlega osoba objęta ochroną, 
zamierza przedłużyć przechowywanie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać usunięte, lub 
zablokowane po upływie okresu ich przechowywania. Jeżeli dane osobowe są potrzebne do zawarcia, lub 
wykonania umowy, mogą być przechowywane przez okres dłuższy od ustalonego.   
 
 

4. Przetwarzanie danych stosownie do wykonywania usług transportowych i 
logistycznych 

 
Grupa a.hartrodt może potrzebować przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług 
transportowych i logistycznych. Przetwarzanie danych osobowych może być konieczne przed zawarciem 
umowy (np. w celu stworzenia oferty) i podczas realizacji zamówienia. 
 
Przetwarzanie osobowych i firmowych danych kontaktowych (np. nazwiska, imienia, firmy, adresu 
fizycznego, adresu e-mail, numeru telefonu i / lub numeru faksu) niezbędnych do świadczenia naszych 
usług może obejmować następujące kategorie danych. W indywidualnych przypadkach, potrzebne może 
być przetwarzanie dalszych kategorii danych, na przykład: 
 
 - Informacje po wysyłce i informacje transportowe, na przykład: 
 o dane kontaktowe przewoźników i odbiorców po dokonaniu wysyłek, ich adresy fizyczne, 

adresy e-mail i numery telefonów 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 o podpis potwierdzenia odbioru 
 o informacje o koncie 
 o dalsze informacje, pomagające nam w wykonaniu naszych usług, oraz informacje 

przekazane nam w odniesieniu do transportowanych towarów, jednak tylko wtedy, gdy są to 
dane osobowe. 

 - Informacje, umożliwiające zidentyfikowanie osoby. 
 - Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu osoby trzeciej, jeśli Zostaniesz Poproszony / 

Poproszona o przekazanie informacji dotyczących promocji, lub innych usług. 
 - Informacje, dotyczące płatności i dane finansowe (np. informacje o koncie). 
 - Informacje podatkowe, jeśli Potrzebujesz usług, wymagających przetwarzania informacji 

podatkowych. 
 - Dalsze dane osobowe, przekazane nam przez użytkownika, lub stronę trzecią podczas 

wykonywania naszych usług. 
   
Jeśli Przekazujesz dane osobowe do hartrodt, zapewnij ich dokładność i trafność, oraz że są potrzebne 
do nawiązania i zapewnienia relacji biznesowej. Zwłaszcza, kiedy Przekazujesz dane osobowe, 
dotyczące osoby trzeciej, Jesteś prawnie Zobowiązany / Zobowiązana do rozważenia ogólnych zasad 
ochrony danych. 
 
Jeśli odbieramy ładunek, dostarczamy towary, lub wykonujemy inne usługi, możemy przetwarzać dane 
adresowe. Takie wykorzystanie informacji do lokalizowania adresu może obejmować dane GPS, 
geokody, długość / szerokość geograficzną i obrazy w poszczególnych przypadkach. 
 
Niektóre informacje, dotyczące transportu będą przekazywane władzom w krajach tranzytowych, lub 
docelowych w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa, lub z powodów podatkowych, czy też 
celnych. Przekazy informacji opierają się na przepisach prawnych kraju tranzytowego, lub docelowego. 
 
Zasadniczo, wymienione zbiory danych zawierają następujące specyfikacje, które w poszczególnych 
przypadkach mogą różnić się z powodów prawnych: nazwa i adres nadawcy, nazwa i adres odbiorcy, opis 
przewożonych towarów, w stosownych przypadkach ilość towarów, waga i wartość ładunku. 
 
W indywidualnych przypadkach przekazujemy dane osobowe do innego państwa, następnie zaś do tego, 
w którym dane zostały zgromadzone. Dane przesyłane są przede wszystkim w celu wykonywania 
naszych usług. Może on zostać przekazany innym firmom grupy hartrodt, agentom działającym w imieniu 
grupy a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. lub innym, powiązanym z nami firmami. Należy pamiętać, że w celu 
zapewnienia jak najlepszego poziomu usług a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. współpracuje z wieloma 
różnymi firmami (np. podwykonawców, takie jak firmy transportowe, logistyczne, porty, magazyny itp.). 
Może to wymagać przekazania danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawa.  
 
Należy pamiętać, że ze względów technicznych i prawnych, a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. nie może 
świadczyć usług, jeśli nie Zgadzasz się na takiego rodzaju przetwarzanie i przesyłanie danych, częściowo 
lub w całości.  
 
Przepisy dotyczące ochrony danych w krajach, w których przekazujemy dane, mogą być zgodne z 
normami porządku prawnego innymi niż te, w których Przekazałeś / Przekazałaś nam dane. 
 
Jeśli przekażemy Twoje dane innym państwom, chronimy Twoje dane zgodnie z tymi przepisami i 
zgodnie z właściwymi wymaganiami prawnymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Jeśli przekazujemy dane osobowe między porządkami prawnymi oferującymi różne poziomy ochrony, 
kierujemy się bardziej restrykcyjnymi wymaganiami prawnymi. W celu ochrony danych osobowych 
stosujemy się do właściwych umów (np. wzorcowe umowy Komisji Europejskiej, dotyczące 
przekazywania danych osobowych stronom trzecim) i regularnie współpracujemy z naszymi partnerami i 
kontrahentami w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi właściwymi wymaganiami prawnymi. 
 
Dalsze informacje dotyczące przetwarzanych danych można znaleźć podczas korzystania z naszej strony 
internetowej, lub instalowania naszych aplikacji w odpowiednich rozdziałach, dotyczących oświadczenia o 
ochronie danych. 
 
 

IV. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika 
 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 
 
Nasz system automatycznie zbiera dane i informacje o komputerach uzyskujących dostęp do naszej 
witryny. Gromadzone są następujące dane: 
 
 1) Informacje o przeglądarce i używanej wersji przeglądarki 
(2) System operacyjny użytkownika 
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika 
(4) Adres IP użytkownika 
(5) Data i czas dostępu 
(6) Strony internetowe, do których system użytkownika wchodzi przez naszą stronę 
 
Te dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie przechowujemy tych 
danych razem z danymi osobowymi użytkownika. 
 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych  
 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) GDPR stanowi podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych w plikach 
dziennika. 
 

3. Cel przetwarzania danych  
 

Niezbędnym jest, aby nasz system tymczasowo zapisywał adres IP w celu dostarczenia naszej strony do 
komputera użytkownika. Dlatego adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas 
dostępu. Jest on przechowywany w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony 
internetowej. 
Ponadto, dane te pomagają w zoptymalizowaniu naszej strony internetowej i zapewniają bezpieczeństwo 
naszych systemów informatycznych. W tym kontekście, ocena danych z przyczyn marketingowych nie ma 
miejsca. Nasz słuszny interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. f) GDPR sprowadza się 
do celu, w jakim je wykorzystujemy. 
 

4. Czas przechowywania 
 

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną służyć celowi, dla którego zostały zgromadzone. Podczas 
gromadzenia danych do wyświetlenia na stronie internetowej, po zakończeniu sesji cel nie jest już 
obsługiwany. Dane przechowywane są w plikach dziennika przez siedem dni. Po upływie tego czasu 
danych nie można już przechowywać. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane, lub 
zniekształcane tak, że nie można już ich powiązać z klientem uzyskującym dostęp. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. Możliwość przeciwstawienia się i usunięcia 
 

Gromadzenie i przechowywanie danych w plikach dziennika jest obowiązkowe dla sprawnego działania 
strony internetowej. Dlatego użytkownik nie może się temu przeciwstawić. 
 
 

V. Stosowanie plików cookie 
 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 
 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie, to pliki tekstowe, które przechowywane 
są w systemie komputerowym użytkownika przez przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik uzyskuje 
dostęp do strony internetowej, plik cookie może być przechowywany w systemie komputerowym 
użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, umożliwiający witrynie wyraźną 
identyfikację przeglądarki przy ponownym dostępie do witryny. 
Plików cookie używamy, aby nasza strona internetowa była przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy 
naszej strony internetowej wymagają, aby dostęp do przeglądarka mógł zostać zidentyfikowany nawet po 
zmianie stron internetowych. 
Plików cookie używamy również na naszej stronie internetowej do analizy nawyków surfowania naszych 
użytkowników. 
Następujące dane mogą być przesyłane w opisany powyżej sposób: 
 
1) Wprowadzone hasło wyszukiwania 
(2) Częstotliwość odsłon stron 
(3) Korzystanie z funkcji strony internetowej 
 
 
 
Zebrane w ten sposób dane użytkownika opatrzone zostają pseudonimami na podstawie przepisów 
technicznych. Dlatego nie można powiązać zebranych danych z dostępem do użytkownika. Dane te nie 
są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. 
Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej użytkownik informowany jest za pomocą 
banera informacyjnego o wykorzystaniu plików cookie do celów analitycznych. W tym kontekście 
użytkownik jest również informowany o deklaracji ochrony danych.   
 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych  
 
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) GDPR jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu 
technicznie niezbędnych plików cookie. Artykuł 6 ust. 1 lit. a) GDPR stanowi podstawę prawną 
przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie do celów analitycznych - po uzyskaniu zgody 
użytkownika. 
 

3. Cel przetwarzania danych  
 
Celem analizy plików cookie jest poprawa jakości naszej witryny i jej zawartości. Korzystając z niniejszych 
plików cookie dowiadujemy się, w jaki sposób nasza strona internetowa jest używana i dzięki temu 
jesteśmy w stanie zoptymalizować naszą ofertę. Nasz słuszny interes w przetwarzaniu danych 
osobowych zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. f) GDPR sprowadza się do celu, w jakim je wykorzystujemy. 
 

4. Czas przechowywania, możliwość odmowy i usunięcia 
 
Pliki cookie przechowywane są w komputerze użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę 
internetową. Właśnie dlatego Ty, jako użytkownik, Masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. 
Zmieniając preferencje w przeglądarce internetowej, Możesz ograniczyć, lub dezaktywować użycie plików 
cookie. Zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Może to również nastąpić 
automatycznie.  
 



 
 
 

Ale kiedy Dezaktywujesz z tego powodu użycie plików cookie na naszej stronie internetowej, lub 
jakiejkolwiek innej możliwe jest, że nie Będziesz Mógł / Mogła w pełni korzystać ze wszystkich funkcji jej 
funkcji do ich pełnego zakresu. 
 
 

VI. Biuletyn 
 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 
 

Na naszej stronie można subskrybować bezpłatny biuletyn. Kiedy Subskrybujesz nasz biuletyn, 
przekazywane są nam dane, które Wprowadzasz w masce danych wejściowych (adres e-mail i nazwa 
firmy). Ponadto, następujące dane są zbierane przy każdorazowym subskrybowaniu danych:  
 
1) Adres IP komputera uzyskującego dostęp 
(2) Data i czas rejestracji 
 
Subskrybując, Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych a także Jesteś Skierowany / Skierowana 
do deklaracji ochrony danych. 
 
Dane nie są przekazywane stronom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysłania 
biuletynu. Służą jedynie wysyłaniu biuletynu. 
 
2. Podstawa prawna przetwarzania danych 
 
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych po zapisaniu się na 
subskrypcję biuletynu i wyrażeniu zgody przez danego użytkownika. 
 

3. Cel przetwarzania danych 
 
Pobrany adres e-mail użytkownika służy dostarczaniu biuletynu. Gromadzenie innych danych osobowych 
w przypadku subskrybowania danych osobowych przez danego użytkownika służy jedynie zapobieganiu 
niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, lub adresu e-mail użytkownika. 
 
4. Czas przechowywania 
 
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną spełniać swoje funkcje. Dlatego adres e-mail użytkownika 
będzie przechowywany tak długo, jak długo użytkownik subskrybuje biuletyn. 
Pozostałe dane osobowe zbierane podczas rejestracji są zwykle usuwane po upływie siedmiu dni. 
 
5. Możliwość odmowy i usunięcie 
 
Użytkownik może w każdej chwili anulować subskrypcję biuletynu. Dlatego każdy biuletyn zawiera link do 
anulowania subskrypcji, wraz z cofnięciem zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych 
podczas procesu rejestracji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VII. Rejestracja 
 
1. Opis i zakres przetwarzania danych 
 
Oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej przez 
wprowadzenie ich danych osobowych. Dane te są wprowadzane do maski danych wejściowych, 
przesyłane do nas i przechowywane. Dane nie są przekazywane stronom trzecim. 
Podczas procesu rejestracji gromadzone są następujące dane: 
 
 - Biuletyn (adres e-mail, nazwa firmy) 
 - Track & Trace (jako śledzenie przesyłki) 
 - Aplikacja online (proszę zwrócić uwagę na adnotacje naszego operatora) 
 
Następujące dane przechowywane są w rezultacie rejestracji: 
 
(1) Adres IP komputera uzyskującego dostęp 
(2) Data i czas rejestracji 
 
W trakcie procesu rejestracji użytkownik musi wyrazić zgodę na gromadzenie danych. 
 
2. Podstawa prawna przetwarzania danych 
 
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych po wyrażeniu zgody przez 
użytkownika. 
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) GDPR stanowi dodatkową podstawę prawną, jeżeli rejestracja dotyczy wykonania 
umowy a użytkownik jest partnerem umowny, lub jeżeli rejestracja dotyczy działań poprzedzających 
zawarcie umowy. 
 
3. Cel przetwarzania danych 
 
Rejestracja użytkownika jest obowiązkowa do otrzymania dostępu do niektórych treści i usług na naszej 
stronie internetowej. 
Rejestracja użytkownika jest niezbędna do wykonania umowy (Track & Trace) z użytkownikiem, lub 
przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy. 
 
4. Czas przechowywania 
 
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną spełniać swoją funkcję. 
Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej 
zostanie anulowana, lub zmieniona. 
Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji w celu sfinalizowania umowy lub 
przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, jeżeli dane nie są już potrzebne do realizacji 
zamówienia. 
Nawet po sfinalizowaniu umowy, niezbędnym może być przechowywanie danych osobowych kontrahenta 
w celu spełnienia wymagań umownych, lub prawnych. 
 

5. Możliwość odmowy i usunięcie 
 
Jako użytkownik, zawsze Masz możliwość anulowania rejestracji. Zawsze Możesz zmienić swoje 
zapisane dane. 
Na przykład istnieją dwie możliwości anulowania biuletynu. Możesz anulować subskrypcję na naszej 
stronie internetowej, lub po otrzymaniu biuletynu. W odniesieniu do innych narzędzi, prosimy o kontakt z 
odpowiednią osobą odpowiedzialną. 
Jeżeli dane są niezbędne do sfinalizowania umowy, lub przeprowadzenia działań wykonywanych przed 
podpisaniem umowy, można je skreślić z wyprzedzeniem, jeżeli takie skreślenie nie jest sprzeczne z 
żadnymi zobowiązaniami prawnymi, lub związanymi z umową. 
 



 
 
 
 

VIII. Prawa podmiotu danych 
 
Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z GDPR Jesteś osobą dotkniętą i Masz następujące 
prawa: 
 
1. Prawo do informacji 
 
Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeśli 
Twoje dane osobowe są przetwarzane, Możesz poprosić o informacje na następujące tematy: 
 
 (1) W jakim celu przetwarzane są twoje dane osobowe; 
 (2) Kategorie przetwarzanych danych osobowych; 
 (3) Odbiorcy lub kategorie odbiorców, których dane osobowe są ujawniane, lub będą  
 ujawniane; 
 (4) Planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe,  
 kryteria, dotyczące czasu przechowywania; 
 (5) Istnienie prawa do poprawiania lub usuwania danych osobowych, prawo do ograniczenia  
 przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 (6) Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego; 
 (7) Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych osobowych, jeśli nie zostały zebrane  
 od osoby dotkniętej; 
 (8) Istnienie automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z Artykułem 22  
 ust. 1 i 4 GDPR, oraz - przynajmniej w takich przypadkach - istotne informacje dotyczące logiki, 

której dotyczy, a także konsekwencji i pożądanych skutków tego przetwarzania dla dotknięta 
osoba. 

 
Masz prawo zażądać otrzymania informacji, czy Twoje dane osobowe przekazywane są stronom trzecim, 
lub danej organizacji międzynarodowej. W tym kontekście Możesz, w odniesieniu do przekazywania, 
poprosić o informacje na temat odpowiednich gwarancji zgodnie z Artykułem 46 GDPR. 
 
2. Prawo do sprostowania 
 
Masz prawo do poprawienia i / lub uzupełnienia w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie 
danych osobowych, które są niepełne, lub nieprawidłowe. Osoba odpowiedzialna musi natychmiast 
sprostować i / lub uzupełnić dane osobowe. 
 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania 
 
Możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi 
warunkami: 
 
 (1) Jeśli Zaprzeczasz poprawności danych osobowych przez przedział czasu, który pozwala  
 osobie odpowiedzialnej na przejrzenie danych; 
 (2) Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie zgadzasz się na usunięcie Twoich  
 danych osobowych i Chcesz ograniczyć wykorzystanie swoich danych osobowych; 
 (3) Jeżeli osoba odpowiedzialna nie wymaga już Twoich danych osobowych w celu  
 przetwarzania, ale tylko dla opinii, stosowania i obrony roszczeń prawnych; 
 (4) Jeżeli Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z Artykułem 21 ust. 1 GDPR, musi zostać  
 podjęta decyzja,  czy uzasadnienia osoby odpowiedzialnej przeważają nad Twoimi. 
 
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest ograniczone, dane mogą być przetwarzane tylko za 
Twoją zgodą. Wyjątki dotyczą jego przechowywania, jeżeli służy do dochodzenia, egzekwowania lub 
obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub prawnej, czy też ze względu 
na interes publiczny Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego. 
 
Jeśli przetwarzanie jest ograniczone przez wyżej wymienione warunki, Zostaniesz Poinformowany / 
Poinformowana przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia. 



 
 
 
4. Prawo do usunięcia (‘prawo do bycia zapomnianym / zapomnianą’) 
 
a. Obowiązek usunięcia 
 
Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o natychmiastowe usunięcie Twoich danych osobowych. Osoba 
odpowiedzialna jest zobowiązana do natychmiastowego usunięcia twoich danych osobowych, jeśli 
spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
 
 (1) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane, lub 

przetworzone. 
 (2) Odwołujesz swoją zgodę na przetwarzanie zgodnie z Artykułem 6 (1 (a)),  
 lub Artykułem 9 (2) (a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej dla celów przetwarzania. 
 (3) Składasz sprzeciw zgodnie z Artykułem 21 ust. 1 GDPR na przetwarzanie i nie ma żadnych  
 nadrzędnych, uzasadnionych powodów; lub, zgodnie z Artykułem 21 ust. 2 GDPR, wniesiono 

sprzeciw przeciwko przetwarzaniu.   
 (4) Twoje dane osobowe zostały przetworzone nielegalnie. 
 (5) Usunięcie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku  
 prawnego zgodnie z prawami Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego, któremu podlega 

osoba odpowiedzialna. 
 (6) Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami firmy  
 informacyjnej zgodnie z Artykułem 8 ust. 1 GDRP. 
 
b. Przekazanie informacji stronom trzecim 
 
Jeżeli osoba odpowiedzialna opublikuje dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z 
Artykułem 17 ust. 1 GDPR, musi podjąć środki, w tym techniczne, w celu poinformowania osoby 
odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych, które ponieważ osoba, której dotyczy 
zawiadomienie, prosi o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych, lub ich kopii, czy też 
replikacji. 
 

c. Wyjątki  
 
Prawo do usunięcia jest uważane za nieważne, jeśli przetwarzanie jest niezbędne w celach: 
 
 (1) korzystania z prawa do wolności słowa i informacji; 
 (2) wywiązania się z obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania danych zgodnie z  
 prawem Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego (państw członkowskich), któremu 

podlega osoba odpowiedzialna lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym; 
lub wykonywanie władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej;  

 (3) ze względu na interes publiczny lub zdrowie publiczne zgodnie z  
 Artykułem 9 ust. 2 lit. h) i (i) a także Artykułem 9 ust. 3 GDPR; 
 (4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów naukowych lub do celów badań  
 historycznych lub do celów państwowych zgodnie z art. 89 ust. 1 RBP, o ile prawo określone w 

lit. a) uniemożliwia osiągnięcie celów lub poważnie wpływa na te cele; lub 
 (5) dochodzenia, egzekwowania i obrony przed roszczeniami prawnymi. 
 
5. Prawo dostępu podmiotu danych 
 
Jeśli Domagasz się od osoby odpowiedzialnej swojego prawa do sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do poinformowania wszystkich 
odbiorców Twoich danych osobowych o potrzebie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. Wyjątek 
stanowią sytuacje, w których nie można skontaktować się z usługobiorcą, lub jeśli wymaga to 
nieproporcjonalnego wydatku. 
Masz prawo być informowanym o tych odbiorcach. 
 
 
 
 



 
 
6. Prawo do przenoszenia danych 
 
Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które Podałeś / Podałaś osobie odpowiedzialnej, w 
ustrukturyzowanym, powszechnym i łatwym do odczytu formacie. 
 
Ponadto, Masz prawo do przekazywania twoich danych osobowych innej odpowiedzialnej osobie bez 
stwarzania przeszkód przez osobę odpowiedzialną, do której po raz pierwszy Dostarczyłeś / Dostarczyłaś 
dane, jeśli 
 
 (1) Przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. a) GDPR, lub  
 Artykułem 9 ust. 2 lit. a), lub opiera się na umowie zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. b) GDPR, jeśli 
 (2) Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych metod. 
 
Stosując to prawo, Masz również prawo do wysyłania Twoich danych osobowych bezpośrednio od jednej 
odpowiedzialnej osoby do drugiej, jeśli jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na 
wolności i prawa innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie ma wpływu na dane osobowe, które są 
niezbędne do wykonywania zadań leżących w interesie publicznym, lub do wykonywania urzędowych 
organów przekazanych osobie odpowiedzialnej. 
 
7. Prawo do sprzeciwu 
 
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z 
Artykułem 6 (1) (e), lub (f) GDPR ze względu na Twoją szczególną sytuację. Dotyczy to również 
profilowania zgodnie z tymi przepisami. 
 

Osoba odpowiedzialna nie może już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że znajdzie 
przekonujące i uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoim interesem, prawami i 
wolnościami, lub przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń 
prawnych. 
 
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, Masz prawo sprzeciwić się 
przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Dotyczy to również profilowania związanego z marketingiem 
bezpośrednim. 
 
Jeśli nie Wyrażasz zgody na przetwarzanie wykonane w celu marketingu bezpośredniego, Twoje dane 
osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. 
 
Masz możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu związanego z korzystaniem z usług świadczonych 
przez firmę informacyjną - niezależnie od przepisów 2002/58 / UE - za pomocą zautomatyzowanych 
procesów wykorzystujących specyfikacje techniczne. 
 
8. Prawo do wycofania deklaracji zgody na ochronę danych 
 
Masz prawo do wycofania swojej deklaracji o ochronie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zasadność przetwarzania przed wycofaniem. 
 
9. Automatyczne decyzje w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie 
 
Masz prawo nie podlegać automatycznej decyzji - w tym profilowaniu - która stanie się prawnie skuteczna 
w stosunku do Ciebie lub poważnie wpłynie na Ciebie w jakikolwiek inny sposób. Nie jest to poprawne, 
jeśli decyzja: 
 
 (1) Jest niezbędna do realizacji umowy między Tobą a osobą odpowiedzialną; 
 (2) Jest dozwolona przez regulacje prawne Unii Europejskiej, lub państw członkowskich, 

którym podlega osoba odpowiedzialna, i jeżeli te regulacje prawne zawierają odpowiednie 
środki dla zachowania twoich praw i wolności, jak również Twoich prawowitych interesów. 

 (3) Opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie. 
 
 



 
 
 
Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z 
Artykułem 9 ust. 1 GDPR, chyba że stosuje się Artykuł 9 ust. 2 lit. a), lub g) GDPR i zostaną podjęte 
odpowiednie środki, mające na celu ochronę Twoich praw i wolności, oraz słusznych interesów. 
 
 
W odniesieniu do przypadków (1) i (3) osoba odpowiedzialna musi podjąć odpowiednie kroki, służące 
ochrony praw i wolności oraz słusznych interesów. Obejmuje to przynajmniej prawo do zażądania 
interwencji osoby odpowiedzialnej, wyjaśnienia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji. 
 

10. Powiadomienie organu nadzorczego o naruszeniu danych osobowych 
 
Niedotknięty / Niedotknięta żadnymi środkami administracyjnymi lub prawnymi, Masz prawo do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, szczególnie w państwie członkowskim, w którym Mieszkasz, Pracujesz, 
lub gdzie miało miejsce domniemane naruszenie. Możesz złożyć skargę, jeśli Uważasz, że przetwarzanie 
Twoich danych osobowych narusza GDPR. Organ nadzorczy informuje skarżącego o stanie i wynikach 
skargi, w tym o możliwości zastosowania sądowego środka zaradczego zgodnie z Artykułem 78 GDPR. 
 
IX. Media społecznościowe 
 
Na naszej stronie internetowej można znaleźć linki zewnętrzne do mediów społecznościowych, tzw. 
"wtyczki społecznościowe". Ich zadaniem jest przekazywanie informacji i danych użytkownika. Funkcja ta 
jest uruchamiana tylko przez kliknięcie linku, nie zaś przez samo odwiedzanie naszej strony internetowej. 
Po kliknięciu tych linków aktywowane są wtyczki odpowiednich mediów, zaś przeglądarka nawiązuje 
bezpośrednie połączenie z ich serwerami. Jeśli Klikniesz link podczas odwiedzania naszej strony 
internetowej, może nastąpić przeniesienie danych użytkownika do odpowiedniej sieci, zaś dane 
użytkownika mogą być przetwarzane przez tę sieć. Jeśli Klikniesz te linki podczas wizyty na naszej 
stronie internetowej i Zalogujesz się również na osobiste konto użytkownika w sieci społecznościowej, 
sieć społecznościowa może otrzymać informacje, że Odwiedziłeś / Odwiedziłaś naszą stronę internetową 
i Zapisałeś / Zapisałaś ją, lub Powiązałeś / Powiązałaś z kontem użytkownika. Aby zapobiec powiązaniom 
z kontem, przed wybraniem linku Musisz wylogować się z sieci społecznościowej. 
 
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych można znaleźć w mediach 
społecznościowych (sieciach), dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych a także prawach i 
opcjach konfiguracyjnych, w celu chronienia swojej prywatności w informacjach o ochronie danych 
odpowiednich sieci. Sieć społecznościowa ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych 
uruchomione przez kliknięcie linku na naszej stronie internetowej. 
 
Jeśli chodzi o szczegóły, chcielibyśmy odnieść się do informacji podawanych przez media 
społecznościowe aktualnie używane na naszej stronie internetowej. Na naszej stronie znajdziesz wtyczki 
społecznościowe mediów społecznościowych (sieci) takich, jak Facebook, LinkedIn i Instagram. 
 
Usługi świadczone są przez firmy Facebook Inc., LinkedIn Inc. i Instagram Inc. ("Provider"). Wtyczki 
społecznościowe to pliki cookie, zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji 5. 
 

Facebook prowadzony jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tutaj 
Znajdziesz przegląd wtyczek używanych przez Facebook i ich wygląd: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins  
 
LinkedIn prowadzony jest przez LinkedIn Inc., 2019 Stierlin Court, Mountain View, CA 94304, USA. 
Przegląd wtyczek używanych przez LinkedIn i ich wygląd pokazany jest w poniższym linku: 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 
Instagram zarządzany jest przez Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA. Tutaj 
Znajdziesz przegląd przycisków na Instagramie i ich wygląd: 
http://www.addthis.com/social-buttons/instagram-follow-button 
 
Poprzez integrację tych wtyczek i ich aktywację, dostawca otrzymuje informację, że przeglądarka 
uzyskała dostęp do strony naszej witryny, nawet jeśli nie Posiadasz profilu użytkownika, lub nie Jesteś  

https://developers.facebook.com/docs/plugins
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.addthis.com/social-buttons/instagram-follow-button


 
 
 
Zalogowany / Zalogowana. Informacje the (w tym adres IP) mogą być wysyłane przez przeglądarkę 
bezpośrednio do serwera danego dostawcy, a następnie przetwarzane. Zgodnie z własnymi informacjami 
dostawcy (Facebook, LinkedIn i Instagram) przetwarzają dane osobowe użytkowników z państw 
członkowskich UE lub EOG. Dane użytkowników zamieszkałych poza UE, lub EOG przetwarzane są w 
USA, lub jeśli jest to konieczne w kraju trzecim. Jeśli dane przesyłane są z serwerów w UE / EOG do 
serwerów spoza UE / EOG w sieci dostawcy, a.hartrodt (GmbH & Co) KG nie ma na to wpływu ani 
prawnego, ani technicznego. 
 
W informacjach o ochronie danych dostawcy Możesz znaleźć informacje, dotyczące celu i zakresu 
gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania i wykorzystania przez dostawcę, Twoje prawa w tym 
zakresie a także Twoje możliwości konfiguracji w celu ochrony Twojej prywatności. 
 
Jeśli nie Chcesz, aby Facebook, LinkedIn lub Instagram natychmiast przypisywały dane zgromadzone na 
naszej stronie do Twojego profilu w mediach społecznościowych, przed odwiedzeniem naszej strony 
internetowej Musisz wylogować się z odpowiedniej usługi. 
 
X. Marketing 
 
Facebook  
 
Nie korzystamy z funkcji Facebook Lookalike Customs Audience na Facebooku i nie przekazujemy 
danych osobowych do Facebooka z naszych centralnych systemów informatycznych (CRM, SAP itp.). 
Korzystając z naszej strony, Zgadzasz się na korzystanie z funkcji "Odbiorcy celni [Customs Audiences]". 
 
W trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej nawiązuje się bezpośrednie połączenie z 
serwerami Facebooka, za pośrednictwem którego przekazywane są informacje na stronach naszej 
odwiedzanej strony internetowej. Facebook kojarzy te informacje z Twoim osobistym kontem użytkownika 
Facebooka. Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook, jego praw w 
tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności w informacjach o ochronie danych na Facebook 
można znaleźć: 
https://www.facebook.com/about/privacy/. 
 

Jeśli nie Chcesz, aby Facebook natychmiast kojarzył zebrane dane z kontem użytkownika Facebook, 
możesz wyłączyć funkcję re-marketingową " odbiorcy zwyczajowi" [Custom Audiences]. Aby móc to 
zrobić, Musisz zalogować się na Facebooku. 
(https://www.facebook.com/settings/) 
 

Strona internetowa LinkedIn 
 
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. nie udostępnia żadnych osobistych informacji z naszych centralnych 
operacyjnych systemów IT (np. plików CRM lub CSV) do LinkedIn. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami na stronie LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/conversion-tracking 
Ogólne przepisy dotyczące ochrony danych na LinkedIn można znaleźć tutaj: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 

Więcej informacji na temat przepisów dotyczących rezygnacji z LinkedIn można znaleźć na stronie 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=de  
 
 
Ponadto, Możesz zablokować pliki cookie, zmieniając preferencje przeglądarki lub kontaktując się z nami 
w celu uzyskania pomocy; dalsze informacje za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji 
16. 
 
 
 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=de


 
 
 
XI. Dostęp stron trzeciej do Twoich danych osobowych 
 
Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest wykonywane przez nas i - jeśli 
nie są wyraźnie wykluczone - przez inne firmy grupy a. hartrodt, lub przez zleconych zewnętrznych 
usługodawców, którzy są umownie i prawnie zobowiązani do ochrony danych. W dwóch ostatnich 
przypadkach zapewniamy, że spółki należące do grupy i zewnętrzni dostawcy usług przestrzegają 
odpowiednich przepisów prawnych, dotyczących ochrony danych i przestrzegają niniejszej deklaracji o 
ochronie danych. Orientujemy się, zgodnie z prawnymi wymogami UE GDPR, jeżeli nie obowiązują żadne 
nadrzędne, surowsze wymogi prawne. 
 
Ponadto, żadna strona trzecia nie ma dostępu do Twoich danych osobowych. Nie będziemy sprzedawać 
tych danych, ani wykorzystywać ich w żaden inny sposób. Jedynie prześlemy Twoje dane właściwym 
organom w celu wykonania nakazów administracyjnych, lub prawnych, lub też w celach wypełnienia, czy 
też zgłoszenia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego. Dotyczy to również przypadku porządku 
prawnego. W przypadku zobowiązania prawnego, administracyjnego lub obowiązku sprawozdawczości 
prawnej, dokonamy przejrzenia, czy przekazanie jest zgodne z prawem zgodnie z zasadami unijnego 
PKBR i / lub obowiązującymi przepisami krajowymi a w razie potrzeby podejmiemy czynności prawne. 
 

XII.   Zabezpieczenie 
 
Przedsięwzięliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, 
zmianą, kradzieżą lub nieautoryzowanym dostępem stron trzecich. Nasze systemy informatyczne są 
skonfigurowane tak, że a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. spełnia wymagania Artykułu 32ff. EU GDPR. 

 
 

XIII.   Dzieci i nieletni 
 

O ile nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, świadomie nie przetwarzamy danych osobowych osób 
poniżej 16 roku życia. Jeśli otrzymamy powiadomienie, że otrzymaliśmy takie informacje bez żadnych 
zobowiązań prawnych, lub zgody ich rodziców, lub opiekunów, natychmiast usuniemy te dane. 
 

XIV.   Usuwanie i blokowanie 
 
Usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli i kiedy ich cel biznesowy przestanie istnieć, lub będziemy do tego 
zobowiązani przez odpowiednie przepisy prawne dotyczące ochrony danych. W przypadku wyrażenia 
zgody usuniemy Twoje dane osobowe po otrzymaniu sprzeciwu, lub po tym, kiedy Twoja zgoda 
przestanie obowiązywać (cyfra 2). 
 
Jeśli sobie tego Życzysz, zablokujemy Twoje dane osobowe częściowo, lub całkowicie, chyba że szkodzi 
to nadrzędnemu interesowi prawnemu w przetwarzaniu danych na stronie a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.. 
Abyśmy mogli to uczynić, Poinformuj nas, w jakim zakresie i na jaki czas Chcesz zablokować swoje dane. 
Jeśli jest to technicznie możliwe, Możesz wykluczyć dane osobowe z przetwarzania na niektórych polach. 
 

XV.   Informacje o płatności 
 
W naszych systemach e-biznesowych (podlegających rejestracji) może być niezbędne wprowadzenie 
danych płatności, lub skorzystanie z usług płatniczych takich, jak oferowane przez dostawców kart 
kredytowych, lub płatności internetowych, takich jak PayPal Inc. 
 
Jeśli a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. używa przetwarzania płatności dostawcy będącego stroną trzecią, nie 
przechowujemy żadnych danych z karty kredytowej, ale przekazujemy wykonanie procesu płatności w 
całości dostawcy będącego stroną trzecią. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę 
będącego stroną trzecią / dostawców będącymi stronami trzecimi w zakresie, w jakim świadczą oni takie 
usługi. 
 



 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji na temat przepisów, dotyczących ochrony danych i zgodności z 
obowiązującymi przepisami Skontaktuj się z dostawcą będącym stroną trzecią. Jeśli Masz jakiekolwiek 
pytania dotyczące korzystania z dostawców usług płatniczych będącymi stronami trzecimi, Skontaktuj się 
z nami. Nasze dane kontaktowe Możesz znaleźć w sekcji 16.  
 
XVI.   Hiperłącza 
 
Strona internetowa a.hartrodt (GmbH & Co) KG może zawierać hiperłącza i elektroniczne odsyłacze do 
stron internetowych osób trzecich. Ponieważ a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności 
za zawartość i zgodność tych stron internetowych stron trzecich z odpowiednimi przepisami, zalecamy 
przyjrzenie się deklaracji ochrony danych na tych stronach internetowych. 
 

 
 


