
Informacje zgodnie z art. 13 / art. 14 RODO o przetwarzaniu Państwa danych i Państwa 
prawach zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem UE o Ochronie Danych 

Za pomocą tych informacji informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz 
o prawach, które przysługują Państwu z tytułu ich ochrony. To, które dane są szczegółowo 
przetwarzane i jak są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od świadczonych i uzgodnionych 
usług. 

 

Inspektor ds. przetwarzania danych i kontakt do inspektorów ds. ochrony danych: 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych: 

Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str. 6 
D-71729 Erdmannhausen 
Telefon: +49 (0)7144-3309-0 
Faks: +49 (0) 7144-3309-50 
 
Z naszymi inspektorami ds. ochrony danych można się skontaktować pod adresem: 
datenschutz@probst-handling.de 

 

Z jakich danych korzystamy i skąd je czerpiemy? 

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach inicjowania 
naszej działalności gospodarczej lub bieżących relacji biznesowych. Ponadto przetwarzamy - w 
niezbędnym zakresie - dane osobowe, które otrzymaliśmy od osób trzecich (np. wywiadowni 
gospodarczej) lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Przetwarzamy również dane 
osobowe, które wolno nam przetwarzać z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestr handlowy, prasa, 
media). 

Istotne dane osobowe to dane główne, takie jak imię, nazwisko, adres i dane komunikacyjne (np. 
numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail). Ponadto mogą to być również dane 
dotyczące nawiązania kontaktów przed zawarciem umowy, dane dotyczące umów i zamówień, dane 
dotyczące dostaw i zaopatrzenia oraz dane dotyczące zdolności kredytowej. 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane (cele przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej 
jest to realizowane? 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) 
i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami: 

1) W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1b) RODO) 
Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 nr 2 RODO) odbywa się np. w celu realizacji zamówień, 
przygotowania ofert i działań przedumownych, świadczenia usług, fakturowania i dostawy towarów. 
Cele przetwarzania danych wynikają przede wszystkim ze świadczonych przez nas usług. 

2) W ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1f) RODO) 
W razie potrzeby przetwarzamy Państwa dane również w celu ochrony uzasadnionych interesów 
naszych lub osób trzecich. Tak może być na przykład w przypadku: 
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- zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego (IT) i systemu informatycznego (IT) 
włącznie z testami 

- zapobiegania przestępstwom i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie 
- osiągnięcia celów statystycznych 
- określanie zdolności kredytowej w wywiadowniach gospodarczych 
- osiągnięcia celów reklamowych 

 
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, wtedy 
mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, jeżeli z Państwa szczególnej 
sytuacji wynikają powody, które przemawiają przeciwko przetwarzaniu tych danych. 
 
Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: 
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. 
 
3) Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1a) RODO, art. 9 ustęp 2a) w połączeniu z art. 7 RODO) 
O ile posiadamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. 
otrzymywanie biuletynu informacyjnego), przetwarzanie to jest zgodne z prawem na podstawie 
Państwa zgody. Raz udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana. Należy pamiętać, że 
odwołanie jest skuteczne jedynie na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które zostało 
przeprowadzone przed tym odwołaniem.  

4) Przetwarzanie z powodu wymogów prawnych (art. 6 ust. 1c) RODO) 
Może się zdarzyć, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań 
prawnych. Obejmują one na przykład okresy przechowywania danych zgodnie z prawem 
handlowym i podatkowym oraz, w stosownych przypadkach, informacje dla władz. 

Komu przekazywane są dane (kategorie odbiorców)? 

Przetwarzanie danych w przedsiębiorstwie: 

W ramach działalności naszej firmy połączyliśmy niektóre operacje przetwarzania danych. Są one 
przeprowadzane centralnie przez wyspecjalizowane działy firmy. W tym kontekście Państwa dane 
mogą być przetwarzane, na przykład, w celu obsługi telefonicznej lub wystawiania faktur. 

Zewnętrzni wykonawcy i dostawcy usług (podmioty realizujące zlecenia): 

W celu wykonywania naszych zadań i realizacji umów korzystamy czasami z usług zewnętrznych 
wykonawców i usługodawców. Mogą to być np. niszczarki dokumentów, dostawcy usług 
drukarskich, dostawcy usług logistycznych lub informatycznych. 

Pozostali odbiorcy: 

Ponadto, dane mogą trafić do odbiorców, którym jesteśmy zobowiązani ujawnić dane ze względu 
na obowiązki prawne (np. organy ścigania i sądy). 

Czas przechowywania danych: 

O ile jest to konieczne, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres trwania 
naszych relacji handlowych. Obejmuje to również inicjowanie i realizację umowy lub zamówienia. 
Ponadto podlegamy różnym zobowiązaniom do przechowywania, które wynikają m.in. z 
niemieckiego kodeksu handlowego. Wreszcie, okres przechowywania wynika również z ustawowych 
terminów przedawnienia, które z reguły wynoszą 3 lata, ale mogą wynosić nawet do 30 lat. 



Przekazywanie danych do krajów trzecich: 

Dane są przekazywane do państw trzecich (krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy/zamówienia/relacji 
biznesowej, w tym do jej rozpoczęcia, lub gdy jest to dozwolone z uwagi na nasz uzasadniony 
interes lub na podstawie Państwa zgody i wyłącznie przy przestrzeganiu warunków wynikających z 
prawa o ochronie danych. 

Prawa poszkodowanego: 

Mogą Państwo poprosić o informacje na temat przechowywanych danych na swój temat za 
pośrednictwem danych kontaktowych podanych powyżej (art. 15 RODO). Ponadto, pod pewnymi 
warunkami, mogą Państwo zażądać korekty lub usunięcia swoich danych (art. 16 i 17 RODO). Mają 
Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 
RODO). Ponadto mają Państwo prawo do żądania zwrotu podanych przez Państwo danych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 
(art. 20 RODO). 

Czy istnieje obowiązek przekazywania danych? 

W ramach nawiązania lub kontynuacji relacji handlowych z nami, z reguły muszą Państwo podać 
tylko te dane, które są wymagane do odpowiedniego nawiązania, realizacji lub zakończenia tych 
relacji. Bez podania wymaganych danych możemy być zmuszeni odmówić nawiązania relacji 
handlowych lub nie być w stanie ich zrealizować, a nawet możemy być zmuszeni do zakończenia 
takich relacji. 

Prawo do składania skarg: 

Mają Państwo możliwość skierowania skargi do wyżej wymienionego inspektora ds. ochrony 
danych lub do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ich ochronę. 
 

 

 

 

 

 

 


