Polityka Prywatności
Cieszymy się z Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz z Państwa zainteresowania naszym
przedsiębiorstwem. Bardzo poważnie traktujemy ochronę i bezpieczeństwo powierzonych nam danych
osobowych i chcemy, aby podczas odwiedzania naszych stron internetowych czuli się Państwo bezpiecznie.
Za pomocą niniejszej informacji chcemy Państwa poinformować o tym, w jaki sposób i w jakich celach będziemy
przetwarzać Państwa dane osobowe. Wyjaśniamy również, jakie uprawnienia przysługują Państwu na mocy
obowiązującego prawa. To, aby wiedzieli Państwo, jakie dane osobowe gromadzone są podczas korzystania z
naszych ofert i usług i jak je potem wykorzystujemy jest dla nas bardzo ważne.

Przetwarzanie danych osobowych
Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach dopuszczalnych przez prawo na podstawie art.
6 RODO. Przetwarzanie będzie polegało na administrowaniu relacjami biznesowymi z Dyckerhoff Polska Sp. z
o.o. poprzez realizację: zamówień na produkty lub usługi, płatności, czynności rachunkowych, rozliczeniowych
i windykacyjnych, wysyłek i dostaw towarów, rozpatrywania reklamacji, świadczenia usług doradczych oraz
wnoszenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeśli je nam Państwo podacie na przykład w ramach
zapytania ofertowego, zamówienia materiałów informacyjnych lub newslettera. Jeżeli Państwa dane będą
przetwarzane w powyższych celach, będą Państwo zobowiązani do ich dostarczenia.
Posiadane przez Administratora dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany lub ich profilowania.

Zakres przetwarzanych danych osobowych
Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak:


Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres siedziby, służbowe numery telefonów i adresów e-mail),



Dane płatnicze konieczne do wzajemnych rozliczeń finansowych,



Dane związane z realizacją i dostawą zamówień.



Dane związane z przygotowaniem dla Państwa zapytania ofertowego, materiałów informacyjnych lub
newslettera

Państwa dane osobowe będą gromadzone przede wszystkim za Państwa pośrednictwem. Pozyskamy je, gdy
Państwo odwiedza naszą stronę internetową, skontaktują się z nami w sprawie naszych produktów i usług ,
składają zamówienie lub rejestrują się by otrzymywać newsletter.
Nie pozyskujemy danych osobowych od osób i stron trzecich (z wyjątkiem informacji z publicznie dostępnych
źródeł oraz informacji od agencji badających zdolność kredytową klienta).

Udostępnianie danych
Państwa dane mogą zostać udostępnione naszemu właścicielowi spółce Dyckerhoff GmbH z siedziba w
Niemczech, jeśli będzie to dozwolone zgodnie z prawem i tyko w zakresie niezbędnym do realizacji celów
analityczno-informacyjnych. W takim przypadku Dyckerhoff GmbH działa pod naszym kierunkiem i jest przez
nas zobowiązana do przetwarzania Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. W szczególności dotyczy to zobowiązania do ściśle
poufnego traktowania Państwa danych.

Dane mogą zostać udostępnione sądom, organom ścigania, organom egzekucyjnym, prawnikom, jeśli jest to
prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazania zasadności lub obrony
roszczeń. W pozostałych przypadkach, jeśli będziemy zmuszeni do ujawnienia Państwa danych osobowych
każdorazowo zwrócimy się do Państwa prosząc o wyrażenie na to zgody.
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przepisowe terminy usuwania danych
Po ustaniu relacji biznesowych Państwa dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez
okres wskazany w odrębnych przepisach. Ustawodawca określił różne terminy i obowiązki w związku z
przechowywaniem danych. Po upływie tych terminów odpowiednie dane będą rutynowo usuwane. W przypadku
danych, których te terminy nie obejmują, będą one usuwane lub czynione anonimowymi, kiedy przestanie istnieć
cele ich pozyskania. O ile niniejsze Polityka nie zawiera innych odrębnych postanowień dotyczących
przechowywania danych, to zebrane przez nas dane przechowywane będą tak długo, jak będą potrzebne do
realizacji celów, dla których zostały one zebrane.

Ochrona osób niepełnoletnich
Dzieci oraz osoby poniżej 18-tego roku życia nie powinny przekazywać nam danych osobowych bez zgody
rodziców lub opiekunów. Nie żądamy danych osobowych od dzieci, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy ich
osobom trzecim.

Bezpieczeństwo
Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione przez Państwa dane
przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych.
Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystamy z usług firm zewnętrznych. Skuteczność naszych środków
bezpieczeństwa jest kontrolowana a środki są na bieżąco poprawiane wraz z rozwojem technologicznym. Przy
wprowadzaniu i przesyłaniu danych osobowych są one zawsze szyfrowane.

Strona internetowa
Wywołanie naszej strony internetowej
Rejestrujemy i zapisujemy adres IP przypisany do Państwa komputera, aby móc przesłać na Państwa komputer
treści pobrane z naszej strony internetowej (np. teksty, obrazy oraz pliki udostępnione do ściągnięcia itd.) (por.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto przetwarzamy te dane w celu wykrywania i ścigania naruszeń. Podstawą
prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes przetwarzania tych danych
polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Jeśli przetwarzamy Państwa
dane w celach udostępnienia funkcji naszej strony internetowej, są Państwo umownie zobowiązani do
dostarczenia nam tych danych.
Podczas wizyty na tej stronie internetowej w pliku protokołu zapisywane są następujące dane:



Adres IP



Data i godzina dostępu



Wywołana strona ew. nazwa pobranego pliku



Komunikat, czy dostęp do strony ew. pobranie pliku zakończyło się sukcesem



Przesłana ilość danych



Użyta przeglądarka internetowa i system operacyjny

Plik protokołu jest automatycznie usuwany po 30 dniach.

Cookies (ciasteczka)
Aby nasza strona internetowa była dla Państwa przyjazna i optymalnie dopasowana do Państwa potrzeb
korzystamy w niektórych obszarach z plików cookies. Plik cookie to mały plik, zapisywany na Państwa lokalnym
komputerze, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Kiedy ponownie odwiedzają Państwo tę stronę
internetową korzystając z tego samego urządzenia, plik cookie pokazuje np., że jest to ponowna wizyta. Poza tym
pliki cookies umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Plik cookie nie zawiera żadnych
danych osobowych, nie nadaje się do Państwa identyfikacji na stronach internetowych osób trzecich, włączając w
to strony internetowe analityków.
Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:


podstawowe/konieczne pliki cookies
Te pliki cookies mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania naszej strony internetowej. Jest to na
przykład przydzielanie anonimowych ID sesji do łączenia w pakiety większej ilości wyszukiwań na
serwerze lub do bezbłędnego funkcjonowania logowań i zamówień.



funkcjonalne pliki cookies (functionality cookies)
Te pliki cookie pomagają nam w zapamiętaniu wybranych przez Państwa ustawień lub wspomagają inne
funkcje, gdy poruszają się Państwo po naszej stronie internetowej. W ten sposób możemy zapamiętać
do następnej wizyty preferowane przez Państwa ustawienia lub zapisać Państwa dane logowania do
określonych obszarów naszej strony internetowej.



analityczne pliki cookies (performance cookies)
Te pliki cookies zbierają informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej
(np. jakiej przeglądarki internetowej Państwo używają, liczbę odwiedzin, wyświetlane strony lub czas
przebywania na stronie). Te pliki cookies nie zapisują żadnych informacji umożliwiających identyfikację
odwiedzającego. Zebrane w ten sposób informacje są zagregowane i przez to anonimowe.

Zgodę na pliki cookies lub jej brak – także na śledzenie aktywności w Internecie (tzw. webtracking) – można
zadeklarować w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Mogą Państwo tak skonfigurować
przeglądarkę, zgoda na pliki cookies z zasady będzie odrzucana lub będą Państwo wcześniej informowani, jeśli
plik cookies będzie zapisywany. Może to mieć jednak negatywny wpływ na funkcjonowanie strony internetowej
(np. w przypadku zamówień). Państwa przeglądarka posiada również funkcję usuwania plików cookies (np. usuń
za pomocą danych przeglądarki). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w instrukcji obsługi ewentualnie
z reguły w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Śledzenie aktywności w Internecie (website-tracking)
Na naszej stronie internetowej nie używamy narzędzi do śledzenia aktywności w Internecie (tracking-tools).

Wtyczka VIMEO
Nasza strona internetowa zawiera filmy wideo usługodawcy VIMEO. Operatorem VIMEO jest VIMEO, LLC z
siedzibą w 555 West 18th Street, New York, New York 10011.
Na niektórych z naszych stron internetowych korzystamy z wtyczek (plug-in) usługodawcy VIMEO. Kiedy
wyświetlają Państwo nasze strony internetowe zawierające taką wtyczkę, następuje połączenie z serwerami
VIMEO. Nasze strony internetowe odwiedzane przez Państwa przesyłane są na serwer VIMEO. Jeśli posiadają
Państwo konto i są Państwo zalogowanym członkiem VIMEO, VIMEO przyporządkowuje tę informację, jak
również aktywności (np.: kliknięcie w przycisk „Start”) do Państwa indywidualnego konta użytkownika. Mogą

Państwo uniknąć tego przyporządkowania poprzez wylogowanie ze swojego konta użytkownika VIMEO przed
wejściem na nasze strony internetowe i usuwając odpowiednie pliki cookies.
Więcej

informacji

na

temat

ochrony

danych

przez

VIMEO

znajdą

Państwo

pod

adresem

https://vimeo.com/privacy.

Linki do stron internetowych innych oferentów
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych usługodawców. Zwracamy uwagę
na to, to oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie tej strony internetowej. Nie mamy żadnego wpływu i
kontroli nad tym, czy inni usługodawcy przestrzegają obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Identyfikacja i ściganie naruszeń
Informacje dotyczące identyfikacji i ścigania naruszeń, w szczególności Państwa adres IP, przechowujemy
maksymalnie 7 dni. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes w
przechowywaniu tych danych przez okres 7 dni polega na możliwości zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
naszej strony internetowej i dokonywanych za jej pośrednictwem transakcji oraz na możliwości odpierania ataków
cybernetycznych. Anonimowe informacje dotyczące użytkowania możemy ewentualnie wykorzystać do
odpowiedniej organizacji naszej strony internetowej.

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych
Prawo do informacji
Mają Państwo prawo w każdej chwili do wnioskowania o otrzymanie od nas informacje na temat przetwarzanych
przez nas Państwa danych osobowych w zakresie art. 15 RODO. Taki wniosek mogą Państwo złożyć za
pośrednictwem tradycyjnej poczty lub elektronicznie wysyłając go na podane niżej adresy e-mail.

Prawo do sprostowania nieprawidłowych w danych
Mają Państwo prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są one
nieprawidłowe (art. 16 RODO). W tym celu muszą się Państwo zwrócić pod podane niżej adresy kontaktowe.

Prawo do usunięcia danych
Mają Państwo prawo do niezwłocznego usunięcia („prawo do bycia zapomnianym“) Państwa danych osobowych,
jeśli istnieją do tego podstawy prawne zgodnie z art. 17 RODO. Zachodzą one, jeśli dane osobowe nie są już
niezbędne do celów, w których były pierwotnie przetwarzane lub jeśli cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie i
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; jeśli osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw (i nie występują
nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania – nie dotyczy to sprzeciwów wobec reklamy bezpośredniej).
Aby skorzystać z przysługującego Państwu prawa, muszą się Państwo zwrócić pod podane niżej adresy
kontaktowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadkach wymienionych w art. 18
RODO. Zgodnie z tym artykułem ograniczenie przetwarzania danych może wystąpić w szczególności, gdy
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądają w zamian ograniczenia ich lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21
ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są

nadrzędne wobec Państwa podstaw do sprzeciwu. Aby skorzystać z przysługującego Państwu prawa, muszą się
Państwo zwrócić pod podane niżej adresy kontaktowe.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Mają Państwo prawo do otrzymania
dotyczących Państwa, dostarczonych nam danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu. Warunkiem tego jest to, aby przetwarzanie odbywało się na
podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany. Aby skorzystać z przysługującego
Państwu prawa, muszą się Państwo zwrócić pod podane niżej adresy kontaktowe.

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w dowolnym momencie zgodnie z
art. 21 RODO wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się m.in. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e f RODO. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że
wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Państwa
interesów, prawe i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z
przysługującego Państwu prawa, muszą się Państwo zwrócić pod podane niżej adresy kontaktowe.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niedopuszczalne, mają
Państwo prawo wnieść skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego, z którym mogą się Państwo
skontaktować pod tym adresem:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Telefon: +48 606-950-000
E-Mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
Jeśli mają Państwo więcej pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych, mogą zwrócić się Państwo
bezpośrednio do naszego Inspektora Danych Osobowych, który jest do dyspozycji również w przypadku próśb o
informacje, wniosków lub skarg:
Inspektor Ochrony Danych
Biebricher Straße 68
65203 Wiesbaden
Telefon: +49 611 676-0
E-Mail: info@dyckerhoff.com

Dane kontaktowe administratora:
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
26-052 Nowiny
Telefon: +48 346 60 00

Oraz współadministrator:
Dyckerhoff GmbH
Biebricher Straße 68
65203 Wiesbaden
Telefon: +49 611 676-0
E-Mail: info@dyckerhoff.com

Zmiany w polityce prywatności
Rozwój Internetu i naszej strony internetowej może mieć wpływ na naszą politykę prywatności. Zastrzegamy
sobie prawo do jej zmiany w przyszłości. Gdybyśmy mieli wykorzystywać Państwa dane osobowe w inny sposób,
niż w chwili ich pozyskania, postaramy się poinformować o tym Państwa drogą mailową wykorzystując znane
nam informacje. Jeśli poinformowanie będzie niemożliwe, nie będziemy wykorzystywać Państwa danych
osobowych w nowy sposób. Każdorazowo właściwa informacja na ten temat zostanie w formie wyróżnionego
komunikatu udostępniona na stronach internetowych.
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