Ochrona prywatności
Firma BOMAG GmbH (zwana dalej „BOMAG”) docenia Państwa zainteresowanie naszymi produktami i Państwa
wizytę na tej stronie internetowej. Ochrona danych i bezpieczeństwo danych klientów i użytkowników zawsze były
dla BOMAG priorytetem. Dlatego też ochrona Państwa danych osobowych podczas wszystkich naszych procesów
biznesowych jest dla nas bardzo ważna i stanowi przedmiot szczególnej troski.
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A.

Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za
przetwarzanie danych
Odpowiedzialny w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych i innych przepisów związanych
z przetwarzaniem danych jest:
Firma BOMAG GmbH
Hellerwald, 56154 Boppard, Niemcy
Telefon: 06742 / 100-0
Telefaks: 06742 / 100 3090
E-mail: info@bomag.com
Internet: www.bomag.com
Przedstawiciele prawni: Ralf Junker, Dirk Woll, Robert Laux
Dane kontaktowe patrz wyżej

B.

Nazwisko i dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych
Pełnomocnikiem ds. ochrony danych i osobą odpowiedzialną za ich przetwarzanie jest
Andreas Mallmann,
c/o BOMAG GmbH, Hellerwald, 56154 Boppard, Niemcy
Telefon: 06742 / 100-0
Telefaks: 06742 / 3090
E-mail: datenschutz.de@bomag.com

C.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1.

Odwiedzanie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

a)

Opis przetwarzania danych, przechowywanie
Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, nasz system rejestruje
automatycznie dane i informacje o systemie komputerowym komputera wywołującego stronę
internetową.
Gromadzone są następujące dane:
adres IP użytkownika
komunikat, czy pobranie zakończyło się pomyślnie
Rejestrowany adres IP służy do określenia kraju, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny
internetowej. Służy to do wyświetlenia odpowiedniej wersji krajowej i językowej strony internetowej
(niemiecki / angielski). W tym celu adres IP jest skracany do pierwszych 6 cyfr i analizowany za pomocą
bazy danych Geo IP w celu określenia kraju, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony
internetowej. Do kraju tego przypisywany jest kod kraju, który jest następnie zapisywany w plikach
dziennika zamiast adresu IP.
Pozostałe dane wymienione powyżej zostaną usunięte z plików dziennika systemu po upływie 7 dni,
chyba że dalsze przetwarzanie jest wyjątkowo konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów
(np. w celu zablokowania adresów IT, złożenia skargi o popełnienie przestępstwa). Dane zostaną
usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.
Zapis tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika lub ich łączenie z tymi danymi nie ma
miejsca.
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b)
–

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Dane wymienione w punkcie a) są gromadzone,
aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. Podstawę prawną stanowi
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tymczasowa rejestracja adresu IP w celu wyświetlenia stron, do których
użytkownik ma dostęp, jest w tym celu konieczna z technicznego punktu widzenia i stanowi uzasadniony
interes z naszej strony w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 f RODO, któremu nie przeciwstawia się żaden
nadrzędny interes użytkownika.

–

zapewnienie bezpieczeństwa naszego serwera internetowego i bezawaryjnej pracy naszej strony
internetowej, w tym systemu sklepów internetowych, np. rejestrowanie nieudanych prób logowania,
monitorowanie w celu uniknięcia lub wykrycia ataków hakerskich; cele te stanowią uzasadniony interes
z naszej strony w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 f RODO, któremu nie przeciwstawia się żaden
nadrzędny interes użytkownika.

c)

Przekazywanie, odbiorcy danych
Zarejestrowane dane są zapisywane na naszym własnym serwerze.
Dane zgromadzone zgodnie z lit. a) nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne
w przypadku ataków na nasze IT, patrz lit. b) powyżej, na przykład w kontekście zgłaszania przestępstwa
organom ścigania.

d)

Możliwość wniesienia sprzeciwu
Krótkotrwała rejestracja adresu IP użytkownika w celu udostępnienia strony internetowej i zapis tych
danych w plikach dziennika są bezwzględnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony
internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu. Ponadto użytkownik
ma w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z powodów
wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika – patrz dalsze informacje w części D.

2.

Kontaktowanie się użytkownika przez e-mail

a)

Opis przetwarzania danych, przechowywanie
Można skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego w części „Kontakt”. W takim
przypadku przetwarzane są dane osobowe użytkownika przekazane wraz z wiadomością e-mail.
Wykorzystujemy je w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli podane zostaną nam nazwisko i adres
pocztowy, przetwarzamy te dane zgodnie z punktem C.3 (reklama pocztowa).
Zarejestrowane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu,
dla którego zostały zgromadzone. Jeżeli żądanie dotyczy umowy zawartej lub będącej w trakcie
negocjacji, treść i czas komunikacji będą przechowywane do momentu wygaśnięcia wszelkich roszczeń
wynikających z tych umów.
W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych osobowych z zapytania e-mail zostanie ograniczone
i będą one wykorzystywane tylko do obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi po zakończeniu
odpowiedniej korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli
okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona. Po upływie terminu przedawnienia dane
zostaną usunięte.

b)

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Adres e-mail i ewentualnie inne podane dane użytkownika są zapisywane, aby móc odpowiedzieć na
zapytanie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu jest zawarcie
umowy, dodatkowo podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) RODO.

c)

Przekazywanie
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W związku z powyższym dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie
do opracowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Do przesyłania i przetwarzania zapytań
kontaktowych używamy własnego serwera WWW oraz własnego systemu informatycznego.
d)

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych. W takiej
sytuacji korespondencja nie może być kontynuowana. Uzupełniająco obowiązuje część D.

3.

Reklama pocztowa (poczta listowa)

a)

Opis przetwarzania danych, przechowywanie, cel, przekazywanie
Jeżeli podane zostaną nam nazwisko i adres pocztowy, zapisujemy te dane w celu ewentualnego
późniejszego wysyłania reklamy pocztowej naszych produktów (przesyłek listowych). W razie potrzeby
dane te mogą być udostępniane usługodawcy zewnętrznemu podczas frankowania i wysyłki. Dany
usługodawca działa zgodnie z naszymi instrukcjami i w naszym imieniu. Ma on swoją siedzibę w Unii
Europejskiej. Przekazywanie danych innym osobom trzecim nie ma miejsca. Dane zostaną usunięte, gdy
tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone lub zostanie
wniesiony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

b)

Podstawy prawne przetwarzania danych, możliwość wniesienia sprzeciwu
Podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z punktem a) stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Wysyłanie informacji o produkcie pocztą listowną leży w uzasadnionym interesie naszej firmy.
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych. W takiej
sytuacji zaprzestaniemy wysypania reklamy pocztowej. Uzupełniająco obowiązuje część D.

4.

Rejestracja w sklepie internetowym BOMAG Parts Webshop

a)

Opis przetwarzania danych, przechowywanie
Sklep internetowy BOMAG Parts jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców i osób prawnych.
Przed korzystaniem z niego konieczna jest elektroniczna rejestracja. W jej ramach zostaje utworzone
konto klienta. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem udostępnionej przez nas
strony rejestracyjnej. Pola oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wypełnione, aby umożliwić nam
sprawdzenie wniosku rejestracyjnego użytkownika, między innymi w celu weryfikacji, czy wnioskodawca
jest faktycznie przedsiębiorcą lub osobą prawną.
Wymagane dane to
−
−
−
−
−
−

nazwa firmy lub nazwa osoby prawnej
osoba kontaktowa i jej numer telefonu
prawidłowy adres e-mail
adres do faktury oraz ewentualnie odmienny adres dostawy
NIP-UE
wymagane hasło do przyszłego konta klienta
W celu weryfikacji podanego adresu e-mail oraz wniosku o rejestrację, przed sprawdzeniem informacji
automatycznie na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą
o potwierdzenie wniosku o rejestrację oraz o weryfikację prawidłowości podanych danych. Jeśli w ciągu
7 dni wniosek rejestracyjny nie zostanie potwierdzony, dane do logowania zostaną usunięte.
Jeśli wniosek rejestracyjny zostanie potwierdzony, zarejestrujemy i zapiszemy datę i godzinę
potwierdzenia wniosku rejestracyjnego.
Po otrzymaniu potwierdzenia sprawdzimy, czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą lub osobą prawną. Jeśli
wnioskodawca jest przedsiębiorcą, dokonamy sprawdzenie wiarygodności kredytowej, ponieważ dostawy
części zamówionych w naszym sklepie internetowym realizujemy na kredyt. W ramach sprawdzenia
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wiarygodności kredytowej zasięgamy informacji o wypłacalności w firmie Creditreform Koblenz Dr. Rödl
& Brodmerkel KG, Rizzastr. 49, 56068 Koblenz. Przekazywana jest przy tym nazwa firmy włącznie
z adresem jej siedziby. Informacja jest przez nas przeglądana i analizowana. Nie ma miejsca
automatyczne podejmowanie decyzji.
Wynik badania rejestracji przesyłamy użytkownikowi pocztą elektroniczną. Nazwa firmy lub nazwisko
osoby prawnej oraz adres pocztowy przetwarzamy dodatkowo zgodnie z punktem C.3 (reklama
pocztowa). W przypadku odmowy rejestracji zgromadzone wcześniej dane zostają natychmiast usunięte.
W przypadku pomyślnej rejestracji przetwarzamy dane zebrane podczas rejestracji zgodnie z punktem C
6 (konto klienta).
b)

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Dane obowiązkowe w procesie rejestracji oraz wszelkie inne podane przez użytkownika dane będą
przechowywane w celu sprawdzenia wymogów rejestracji, przeprowadzenia weryfikacji zdolności
kredytowej – patrz punkt a) powyżej, poinformowania użytkownika o decyzji oraz utworzenia konta
klienta. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art.. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Celem zapisania skróconego adresu IP oraz momentu wysłania potwierdzenia rejestracji jest
udowodnienie rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienie możliwości niewłaściwego wykorzystania
danych użytkownika. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c)

Przekazywanie, odbiorcy danych
Podczas sprawdzania wiarygodności kredytowej, nazwa i adres firmy użytkownika zostaną przekazane
agencji informacji kredytowej wymienionej w punkcie a). Informacje na temat przetwarzania danych
zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dostarczone przez agencję
informacji kredytowej, można znaleźć na stronie www.creditreform-koblenz.de. Dalsze przekazywanie
danych nie ma miejsca. Do przesyłania i przetwarzania wniosku rejestracyjnego i jego opracowania
używamy własnego serwera WWW oraz własnego systemu informatycznego.

d)

Możliwość wniesienia sprzeciwu
W każdej chwili można wnieść sprzeciw wobec kontynuacji sprawdzania rejestracji i przekazania danych,
o których mowa w punkcie c), do agencji informacji kredytowej. Wtedy rejestracja nie może zostać
pomyślnie zakończona, a przyszłe składanie zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego
nie jest możliwe.

5.

Zamawianie towarów lub usług za pośrednictwem sklepu internetowego
BOMAG Parts Webshop

a)

Opis przetwarzania danych
Złożenie zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego jest możliwe po zalogowaniu się
na swoje konto klienta. Automatycznie powoduje to wykorzystanie danych podanych przez użytkownika
podczas rejestracji i tworzenia konta klienta w celu uzupełnienia szczegółów zamówienia. Można
wprowadzić nowy adres dostawy i wybrać metodę wysyłki (wysyłka standardowa lub ekspresowa). Nowy
adres dostawy zostanie zapisany na koncie klienta. Następnie można ponownie sprawdzić, czy dane
artykuły mają zostać zamówione oraz, jeśli to konieczne, wprowadzić zmiany i poprawki. Te operacje są
prawnie niewiążące. Zamówienie jest wysyłane dopiero po kliknięciu przycisku „Zamów z obowiązkiem
zapłaty”, co proponuje nam wiążące zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Natychmiast potwierdzimy
otrzymanie zamówienia drogą elektroniczną i zapiszemy je na koncie klienta. Rejestrujemy
i przechowujemy również datę i godzinę otrzymania zamówienia.
O przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia poinformujemy użytkownika drogą elektroniczną. W razie
potrzeby można śledzić status i postęp wysyłki artykułów za pośrednictwem swojego konta klienta.

b)

Przechowywanie
Zgodnie z przepisami handlowymi i podatkowymi jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych
adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres 10 lat. Po upływie terminu
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przedawnienia po zawarciu umowy sprzedaży, dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego
przetwarzania i wykorzystane wyłącznie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi oraz
w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Nie dotyczy to danych gromadzonych zgodnie z C 3 (reklama
pocztowa) oraz danych przechowywanych na koncie klienta. Można je usunąć w obszarze klienta, patrz
poniższe informacje na temat konta klienta w C 6.
Jeśli nie przyjmiemy zamówienia, dane zostaną usunięte w ciągu 3 miesięcy.
c)

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Celem przechowywania czasu wysyłki zamówienia jest udowodnienie zamówienia i w razie potrzeby
wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych klienta. Podstawę prawną
przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Wszelkie dane osobowe są przetwarzane podczas sprawdzania i realizacji zamówienia,
−
−
−
−
−
−
−
−

aby móc zidentyfikować daną osobę jako zamawiającego,
aby móc sprawdzić przyjęcie zamówienia,
aby móc ewentualnie wyjaśnić pytania związane z zamówionymi produktami,
aby móc dostarczyć nabyte towary,
w celu wystawienia faktury,
w celu rozpatrzenia wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi oraz innych roszczeń prawnych, dochodzonych
przez klienta przeciwko nam,
do dochodzenia ewentualnych roszczeń przeciwko klientowi.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

d)

Przekazywanie, odbiorcy
Do realizacji zamówienia używamy własnego serwera WWW oraz własnego systemu informatycznego.
Podany adres dostawy zostanie podany do wiadomości naszego dyspozytora / spedytora w celu realizacji
zamówienia. Dalsze przekazywanie ewentualnych danych osobowych nie ma miejsca.

e)

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu czasu wysłania zamówienia, patrz część D.

6.

Konto klienta

a)

Opis przetwarzania danych, przechowywanie
Konto klienta umożliwia przechowywanie w naszym sklepie internetowym danych firmy / osoby prawnej
istotnych dla przyszłych zamówień, a tym samym szybką realizację ewentualnych zamówień. Na koncie
klienta zapisywane są dane podane przy wysyłce zgłoszenia rejestracyjnego, nowe adresy dostawy
i wszystkie zamówienia, czas ostatniego logowania oraz wybrane przez użytkownika maszyny BOMAG.
Dane zostaną usunięte, gdy od ostatniego logowania upłynęło więcej niż 2 lata. Ponadto można usunąć
te dane przez skasowanie konta klienta. W tym celu konieczne jest zalogowanie na konto klienta.
Usunięcie konta klienta nie powoduje usunięcia danych przechowywanych w naszym systemie aplikacji
dla zawartych umów kupna. W tym zakresie obowiązują postanowienia punktu C 5.

b)

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Przez utworzenie i zapisanie konta klienta zamawianie jest szybkie i łatwe, ponieważ nie jest wymagane
ponowne wprowadzanie danych klienta. Pozwala nam to również skutecznie zagwarantować, że
zamówienie pochodzi od przedsiębiorcy lub osoby prawnej podlegającej przepisom prawa publicznego,
ponieważ prowadzimy wyłącznie sklep B2B. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.
1 lit. f) RODO.
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c)

Przekazywanie, odbiorcy danych
Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Do zapisywania konta klienta i związanego z tym przetwarzania
danych używamy własnego serwera WWW oraz własnego systemu informatycznego.

d)

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
W każdej chwili możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec przechowywania i przetwarzania danych na
koncie klienta lub zażądanie ich usunięcia bądź samodzielne ich usunięcie po zalogowaniu się na koncie
klienta. Wtedy nie będzie już możliwe złożenie zamówienia na części zamienne w naszym sklepie
internetowym.

7.

Pliki cookie

a)

Anonimowe gromadzenie danych
Podczas odwiedzania naszych stron internetowych nasz serwer internetowy zapisuje nazwę domeny lub
adres IP komputera, z którego pochodzi zapytanie, datę dostępu, żądanie pliku klienta (nazwa pliku
i adres URL), kod odpowiedzi HTTP oraz stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie na naszą
stronę, a także liczbę bajtów przesłanych podczas połączenia. W celu optymalizacji naszej strony
internetowej zgodnie z preferencjami użytkownika, przechowujemy informacje w formie tzw. plików
„cookie”.
Plik „cookie” to mały plik z danymi, który przesyłamy do komputera użytkownika podczas przeglądania
naszej witryny. Cookie może zawierać tylko informacje, które my sami wysyłamy na komputer
użytkownika – oczytanie danych prywatnych za jego pomocą jest niemożliwe. Jeśli użytkownik akceptuje
pliki cookie na naszej stronie, nie mamy dostępu do jego danych osobowych, ale możemy zidentyfikować
komputer za pomocą tych plików. Używamy plików cookie do następujących celów:
−
−
−

aby umożliwić napełnianie koszyka zamówieniami i jego zarządzanie w trakcie sesji,
w celu ponownego rozpoznania klienta przy następnych zamówieniach do przywrócenia pożądanych
preferencji w koszyku,
aby lepiej dostosować naszą stronę do potrzeb naszych klientów (sposób zapłaty i dostawy, kraj
dostawy).
Używamy plików cookie „związanych z sesją”: nie pozostają one w komputerze użytkownika. Po
opuszczeniu naszych stron tymczasowy plik cookie zostaje usunięty. Gromadzone przez nas informacje
pozwalają nam na analizę wzorców i struktury korzystania z naszej strony internetowej. W ten sposób
możemy kontynuować optymalizację naszej strony internetowej poprzez ulepszanie jej zawartości lub
personalizację i uproszczenie jej użytkowania.
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach bezpieczeństwa można
niezależnie włączać lub wyłączać tymczasowe i przechowywane pliki cookie. W razie wyłączenia obsługi
plików cookie, korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej może być niemożliwe,
a niektóre strony mogą być wyświetlane niepoprawnie.
Aby móc korzystać z naszego koszyka, muszą być włączone tymczasowe pliki cookie! Jeśli akceptacja
plików cookie jest niemożliwa lub niepożądana, możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie lub
faksem.
Dane przechowywane w naszych plikach cookie nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika
(nazwisko, adres itd.). Bez wyraźnej zgody ze strony użytkownika nie będziemy łączyć danych
przechowywanych w naszych plikach cookie z danymi osobowymi (nazwisko, adres, itd.).

b)

Opis przetwarzania danych, cel, odbiorcy, przekazywanie
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia korzystania ze sklepu
internetowego (np. przyporządkowanie wybranych artykułów konkretnemu użytkownikowi za pomocą
identyfikatora sesji przypisanego przez cookie) oraz w celu optymalizacji korzystania ze sklepu
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internetowego za pomocą ustawień wybranych przez użytkownika (np. zapisywanie wyboru języka / opcji
wyświetlania za pomocą pliku cookie). Dalsze szczegóły i cookie zawiera poniższa tabela. Niektóre
funkcje naszej strony internetowej nie mogą zostać udostępnione bez użycia plików cookie.
Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Nazwa

Funkcja

Konieczne
technicznie

Okres
ważności

Zapisane dane

Httponly secure
cookie

Przypisuje
użytkownikowi
identyfikator sesji
podczas
wywoływania strony
Zapisuje wybrane
ustawienia
użytkownika
w katalogu części
zamiennych
Sklep internetowy:
Przyporządkowanie
aktywności (wybór
artykułów do
użytkownika)
Zapisuje ustawienia
układu graficznego
użytkownika

tak

Koniec sesji

SessionID

nie

365 dni

Ustawienia układu graficznego
katalogu części zamiennych

tak

Koniec sesji

nie

365 dni

Wybrane artykuły w katalogu
części zamiennych, które zostały
umieszczone w koszyku
zakupów w sklepie
internetowym
GUID układu graficznego jako
wartość

PHPSESSID

Zapisuje sesję do
wykorzystania
elementów PHP

tak

Koniec sesji

SessionID
Przykład:
„647n9e75mvd2mnjjes89oo614
qjnhj63”

KX_CMS

Przechowuje kod
kraju i język

nie

1 dzień

Wybrane ustawienia
Przykład:
„647n9e75mvd2mnjjes89oo614
qjnhj63”

NOTRACKING

Zapisuje, czy
śledzenie jest
pożądane lub nie

nie

365 dni

Ustawione pole wyboru
w zakresie ochrony danych
Przykład: „TRUE”

DNTSHOWN

Zapisuje informacje
o tym, czy warstwa
informacji cookie
została już
wyświetlona

nie

Koniec sesji

Pokazuje warstwę cookie

IPP_User_Setting
s

JSESSIONID

Layout-Cookie

Lista wszystkich plików cookie używanych przez narzędzie śledzenia „eTracker” znajduje się na stronie
internetowej tutaj.
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Szczegółowe informacje na temat śledzenia można zaleźć w punkcie 8.
Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową
w systemie komputerowym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Plik cookie zawiera
charakterystyczną sekwencję znaków, która umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki
w przypadku ponownego wejścia na stronę internetową lub po zmianie strony (wywołaniu różnych
podstron).
Dane użytkownika gromadzone przez pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili
użytkownika. Informacje z plików cookie nie są przekazywane osobom trzecim.
c)

Podstawy prawne przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1
akapit pierwszy lit. f) RODO oraz uzupełniającą art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile dokonane zostanie
zamówienie w naszym sklepie internetowym.

d)

Okres przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika. Używane przez nas pliki cookie mają
„żywotność” (okres ważności) podaną w tabeli. Po jej upływie przestają działać. Ponieważ pliki cookie są
przechowywane na urządzeniu abonenckim, użytkownik ma możliwość ograniczenia ich stosowania lub
usunięcia. Poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej użytkownik może zablokować
lub ograniczyć stosowanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdej chwili. Może to
nastąpić również automatycznie. W przypadku zablokowania stosowania plików cookie na naszej stronie
internetowej użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny w pełnym
zakresie. Nie jest dla nas możliwe usunięcie zapisanych plików cookie z urządzenia abonenckiego lub
automatyczne zapisanie, że w przyszłości użytkownik nie chce otrzymywać żadnych plików cookie przy
odwiedzaniu naszej strony.

8.

Narzędzia Tracking Tools
Ta strona gromadzi i zapisuje dane w celach marketingowych oraz do optymalizacji naszych usług,
korzystając z technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com). W oparciu o te dane mogą być
tworzone profile użytkowników pod pseudonimami.
Etracker
Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług etracker GmbH z Hamburga, Niemcy
www.etracker.com do analizy danych dotyczących wykorzystania. Gdy odwiedzający wyrażają na to
wyraźną zgodę, stosowane są pliki cookie, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania z tej strony
przez odwiedzających, jak również wyświetlanie treści związanych z korzystaniem lub reklamą. Pliki
cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu
abonenckim użytkownika. etracker cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających
identyfikację użytkownika.
Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane na zlecenie dostawcy tej strony
internetowej wyłącznie w Niemczech przez etracker i w związku z tym podlegają surowym niemieckim
i europejskim przepisom i normom ochrony danych. etracker został niezależnie zweryfikowany,
certyfikowany i odznaczony znakiem jakości ePrivacyseal.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) rozporządzenia UE o ochronie
danych (RODO) w celu optymalizacji naszej oferty internetowej i naszej strony internetowej. Ponieważ
prywatność odwiedzających nasze strony jest dla nas szczególnie ważna, adres IP w etracker jest jak

10

najszybciej anonimizowany, a login lub identyfikatory urządzeń w etracker są konwertowane na unikalny
klucz, który nie jest przypisany do osoby. Wykorzystanie do innych celów, łączenie z innymi danymi lub
przekazanie danych osobom trzecim przez etracker nie ma miejsca.
Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Sprzeciw nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.
Dalsze informacje na temat ochrony danych w etracker znajdują się tutaj.

9.

Odsyłacze zewnętrzne
Na naszej stronie internetowej znajdują się odsyłacze do stron internetowych osób trzecich. O ile nie jest
to oczywiste, BOMAG informuje o fakcie, że jest to odsyłacz zewnętrzny. BOMAG nie ma wpływu na
treść ani formę stron internetowych innych dostawców. Dlatego niniejsza deklaracja o ochronie danych
tam nie obowiązuje.

D:

Prawa osoby, której dotyczą dane
Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych
przez nas danych osobowych i w stosownych przypadkach, prawo do korekty, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia, informacji o osobach trzecich, możliwości przekazania danych, sprzeciwu,
cofnięcia udzielonej zgody na ochronę danych, niewykonania zautomatyzowanych decyzji lub złożenia
skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Szczegóły na ten temat zawierają
poniższe informacje.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych lub korzystania z przysługujących
praw, użytkownik może skontaktować się z nami jako administratorem danych lub naszym
pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych – patrz dane kontaktowe w punktach A. i B. niniejszego
tekstu.
Prawo do informacji
Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika ma on prawo zażądać od nas jako osoby odpowiedzialnej
bezpłatnej informacji, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeżeli tak jest, użytkownik jako osoba,
której dane dotyczą, ma prawo do informacji na temat tych danych osobowych oraz do następujących
informacji:
−

cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;

−

kategorie danych osobowych, jakie są przetwarzane;

−

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną
ujawnione;

−

planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli podanie
konkretnych informacji w tym zakresie jest niemożliwe, kryteria określania okresu przechowywania;

−

istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do
ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

−

istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
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−

wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane
od osoby, której dotyczą;

−

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby,
której dane dotyczą.
Użytkownik ma prawo do zażądania informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do kraju
trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym użytkownik ma prawo zostać
poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych
z przekazaniem.
Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych wobec administratora, o ile
przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.

3.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą,
jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
−

jeżeli kwestionuje on prawidłowość dotyczących go danych osobowych, przez okres, który umożliwia
administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych, przetwarzanie tych danych zostaje
ograniczone;

−

jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, jednak użytkownik
potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub

−
−

jeżeli użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i jako osoba
odpowiedzialna sprawdzamy zasadność wniosku użytkownika. Dopóki nie zostało stwierdzone, czy
uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami użytkownika, przetwarzanie
danych będzie ograniczone.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostanie ograniczone, wówczas dane
te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu
dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
bądź prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa
członkowskiego.
Jeżeli nastąpiło ograniczenie przetwarzania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, użytkownik
zostanie poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4.

Prawo do usunięcia danych

a)

Obowiązek usunięcia
Użytkownik może zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które dotyczą
użytkownika, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile występuje
jeden z poniższych powodów:
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−

Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane lub
dla których były przetwarzane w inny sposób.

−

Użytkownik odwołuje swoją zgodę, na której podstawie następowało przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, nie istnieje także inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.

−

Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne
nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania, lub użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania
danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

−

Dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.

−

Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania
prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega
administrator.

−

Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zapisane w odniesieniu do oferowanych usług
społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b)

Informacje przekazywane osobom trzecim
Jeżeli jako osoba odpowiedzialna upubliczniliśmy dane osobowe dotyczące użytkownika i jesteśmy
zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, wówczas podejmujemy odpowiednie
działania, także natury technicznej, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji,
aby poinformować administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, iż użytkownik, jako osoba, której
dotyczą dane, zażądał od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii bądź
replikacji tych danych osobowych.

c)

Wyjątki
Prawo do usunięcia danych oraz do poinformowania osób trzecich nie ma zastosowania w zakresie,
w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
−

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

−

do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego, któremu podlegamy jako osoba odpowiedzialna, lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;

−

z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h)
oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;

−

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do
celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym
mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

−

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do informacji
Informujemy o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego
odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać
niewspółmiernie dużego wysiłku.
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Użytkownikowi przysługuje prawo wobec nas jako osoby odpowiedzialnej do uzyskania informacji o tych
odbiorcach.
Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, a które udostępnił on nam jako
osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Ponadto ma on także prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez
przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile
−

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO, lub na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

−

przetwarzanie ma miejsce za pomocą procesów zautomatyzowanych.

W ramach wykonywania tych uprawnień użytkownik ma ponadto prawo do zażądania, aby dotyczące go dane
osobowe zostały przesłane przez nas jako osobę odpowiedzialną bezpośrednio innemu administratorowi, o ile
jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu
w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, realizowanego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych
przepisów.
Jako administrator nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że
wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie
roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej,
użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go
danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką
reklamą bezpośrednią.
Jeżeli użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, wówczas
dotyczące go dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
Użytkownik ma możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez
uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pomocą
zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
Prawo do odwołania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych
Użytkownik ma prawo do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody w zakresie
ochrony danych. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu
odwołania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach włącznie z profilowaniem
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Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu – włącznie z profilowaniem – i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na nią wpływa.
Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja
a) jest niezbędna w celu zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,
b) jest dozwolona na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega
administrator i które przewidują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych
interesów użytkownika, lub
c) opiera się na wyraźniej zgodzie użytkownika.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust.
1 RODO, o ile nie ma zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i podjęto odpowiednie środki w celu
ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.
W przypadkach zgodnie z punktem a) lub c) administrator podejmuje odpowiednie działania mające na celu
ochronę praw i wolności oraz uprawnionych interesów użytkownika, do których należy co najmniej prawo do
uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do
zakwestionowania decyzji.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem użytkownik ma
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego
miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli jest on zdania,
że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o efektach rozpatrywania skargi,
włącznie z możliwością złożenia środka prawnego przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.
Stan na: maj 2018 r.
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