Oświadczenie o ochronie danych osobowych ze strony OPN-Chemie Otto
Petri GmbH (stan na: 25.05.2018)
Bardzo się cieszymy z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych stanowi szczególną wartość w prowadzeniu firmy OPN-Chemie Otto Petri GmbH. Korzystanie ze stron internetowych firmy OPN-Chemie Otto Petri GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli chcieliby Państwo za pośrednictwem strony internetowej skorzystać ze specjalistycznych usług naszego przedsiębiorstwa, wówczas koniecznym może
okazać się przetwarzanie Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych okaże się warunkiem niezbędnym a dla takiego przetwarzania brak będzie podstawy
prawnej, wówczas generalnie niezbędne będzie uzyskanie Państwa zgody na wyżej wymienione
przetwarzanie.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych, przykładowo nazwiska, adresu, adresu mailowego lub
numeru telefonu następuje zawsze w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zgodzie z obowiązującymi
firmę OPN-Chemie Otto Petri GmbH specjalnymi wewnątrzkrajowymi (Związek Krajowy Nadrenia
Północna-Westfalia) postanowieniami o ochronie danych osobowych. Za pomocą niniejszego
oświadczenia o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo chciałoby poinformować opinię
publiczną o sposobie, zakresie i celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas
danych osobowych. Następnie osoby, które te dane dotyczą, poprzez oświadczenie o ochronie danych osobowych zostaną poinformowani i przysługującym im prawach.
OPN-Chemie Otto Petri GmbH jako administrator Państwa danych osobowych wprowadził liczne
środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie kompletnej ochrony danych osobowych, przetwarzanych za pomocą niniejszej strony internetowej. Jednakże przekazywanie danych
opierające się na łączach internetowych mogą wykazywać zasadniczo luki bezpieczeństwa, tak że
nie można zagwarantować bezwzględnej ochrony danych osobowych. Z tego też powodu mogą
Państwo wedle uznania przesyłać do nas swoje dane osobowe również drogą alternatywną, na
przykład telefonicznie.

1. Podstawowe pojęcia
Oświadczenie o ochronie danych osobowych ze strony OPN-Chemie Otto Petri GmbH opiera się na
pojęciach stosowanych w wytycznych UE i w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO). Nasze oświadczenie ma być po porostu czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii
publicznej, jak również dla naszych klientów i partnerów handlowych. Celem zapewnienia powyższych celów chcielibyśmy najpierw objaśnić zastosowane w naszym oświadczeniu pojęcia.
W niniejszym oświadczeniu stosujemy między innymi następujące pojęcia:
•

a)

dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

•

b)

osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której
dane osobowe są przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie jej danych (administratora).
•

c)

przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
•

d)

ograniczenie przetwarzania

„Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
•

e)

profilowanie

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
•

f)

pseudonimizacja

„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie
dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
•

g)

administrator

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe sam lub wspólnie z innymi podmiotami, decyduje o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych. Jeżeli cele i środki przetwarzania zostały określone prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, to administrator, względnie określone kryteria jego wyboru mogą zostać przewidziane wedle
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
•

h)

podmiot przetwarzający

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
który przetwarza dane osobowe z upoważnienia administratora.
•

i)

odbiorca

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać
dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być
zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

•

j)

strona trzecia

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba,
której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora
lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
•

k)

zgoda

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli,
którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora
Administratorem w rozumieniu rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i innych
ustaw o ochronie danych osobowych, obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej
oraz pozostałych postanowień dotyczących ochrony prawnej danych osobowych, jest:
OPN-Chemie Otto Petri GmbH
In der Au 14
57290 Neunkirchen
Deutschland
Tel.: +49 (0)2735-7725-0
Mail: info@opn-chemie.de

3. Pliki cookie
Strony internetowe firmy der OPN-Chemie Otto Petri GmbH korzystają z plików cookies (z ang. cookie - ciastko). Pliki cookie są plikami tekstowymi, które przy korzystaniu z przeglądarki internetowej
są przez nią archiwizowane i zapisywane w systemie komputerowym.
Z plików cookies korzystają liczne strony i serwisy internetowe. Wiele plików cookies zawiera tzw.
ciasteczko wy kod id. Kod ten stanowi jednoznaczny znacznik takiego „ciasteczka“. Składa się z
szeregu znaków, za pomocą których strony i serwisy internetowe mogą zostać przyporządkowane
do Konkretnej przeglądarki internetowej, w której pliki cookie zostały zapisane. Pozwala to odwiedzanym stronom i serwerom internetowym na rozróżnienie indywidualnej przeglądarki danej osoby
od pozostałych przeglądarek internetowych, które zawierają inne „ciasteczka”. Określona przeglądarka może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą konkretnego miasteczkowego ID.
Korzystanie z plików cookies pozwala firmie OPN-Chemie Otto Petri GmbH na przygotowanie użytkownikom niniejszej strony internetowej bardziej przyjazny serwis dla odwiedzających, który nie
byłby możliwy bez zastosowania owych „ciasteczek.”
Przy pomocy „ciasteczka” zoptymalizowano informacje i oferty na naszej stronie internetowej pod
kątem użytkownika. Cookies umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem owego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze
strony internetowej. Użytkownik strony, która korzysta z „ciasteczek”, nie musi przykładowo przy
każdym wejściu na stronę podawać na nowo swoich danych dostępowych, ponieważ czynność ta
została przejęta przez stronę internetową i zarchiwizowane na komputerze użytkownika pliki cookies. Kolejnym przykładem jest „ciasteczko” listy zapamiętanych (przechowalni). Strona poprzez plik
cookie zapamiętuje artykuł, który klient zapisał w „przechowalni”.

Każda osoba korzystająca z naszej strony internetowej może w każdej chwili za pomocą odpowiedniego ustawienia w stosowanej przez siebie przeglądarce zrezygnować z korzystania z plików Cookiem i tym samym trwale wyłączyć w ustawieniach opcję stosowania „ciasteczek”. Co więcej wykorzystane już przez przeglądarkę lub inne programy „ciasteczka” można w każdej chwili usunąć. Operacja ta jest możliwa we wszystkich dostępnych przeglądarkach. W przypadku gdy dana osoba deaktywuje stosowanie „ciasteczek“ w stosowanej przez siebie przeglądarce, wówczas w tej sytuacji
nie będzie mogła skorzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

4. Pozyskiwanie danych i informacji ogólnych
Przy każdym wejściu na stronę internetową firmy OPN-Chemie Otto Petri GmbH strona ta pobiera
za pośrednictwem osoby odwiedzającej lub zautomatyzowanego mechanizmu poboru danych szereg danych ogólnych i informacji. Owe ogólne dane i informacje są zapisywane w logach serwera.
Pobrane mogą zostać (1) stosowane typy przeglądarek i ich wersje, (2) system operacyjny stosowany przez łączący się system, (3) strona internetowa, z której łączący się system uzyskuje dostęp
do naszej strony (tzw. „referrer”), (4) podstrony, które są wybierane przez łączący się system na
naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego
(adres IP), (7) dostawca Internetu dla systemu łączącego się oraz (8) pozostałe tym podobne dane
i informacje, służące zabezpieczeniom na wypadek ataków na nasze systemy informatyczne.
Przy wykorzystaniu owych danych i informacji ogólnych OPN-Chemie Otto Petri GmbH nie wyciąga
żadnych wniosków co do osoby, której te dane dotyczą. Co więcej informacje te są potrzebne, by
(1) zachowywać prawidłowe treści naszej strony internetowej, (2) optymalizować treści naszej strony
internetowej i przewidziane dla niej treści reklamowe, (3) zagwarantować trwałą funkcjonalność naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, ja również (4) w razie cyberataku zapewnić organom ścigana karnego niezbędne informacje. Owe anonimowo pobrane dane
i informacje są więc z jednej strony analizowane pod kątem statystycznym a następnie w tym celu,
aby zwiększyć ochronę danych i ich bezpieczeństwo w naszym przedsiębiorstwie i w końcu zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane anonimowe
logów są zapisywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której
one dotyczą a następnie po 120 dniach są automatycznie usuwane przez system.

5. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową
Strona internetowa firmy OPN-Chemie Otto Petri GmbH w oparciu o przepisy ustawowe zawiera
dane umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z naszymi współpracownikami, wliczając w to również adres tzw. poczty elektronicznej (adres mailowy). W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, nawiąże kontakt z administratorem w formie maila lub formularza kontaktowego, wówczas przekazane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane w naszym systemie. Takie dane osobowe, które zostały przekazane administratorowi dobrowolnie przez osobę, której dotyczą, są zapisywane w celach opracowania lub nawiązania kontaktu z daną osobą a następnie są przechowywane zgodnie z zasadami
prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg, nagrań i dokumentów w formie elektronicznej
oraz dostępu do danych (GoBD). Zapisane w międzyczasie na witrynie dane osobowe są kasowane
automatycznie w ciągu 24 godzin. Nie następuje przekazywanie tych danych osobowych osobom
trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator przetwarza i zapisuje dane osobowe osoby, której one dotyczą, tylko na okres wymagany do osiągnięcia celu ich zapisu, lub jeżeli zostało to przewidziane przez wystawcę wytycznych
unijnych lub innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach, którym administrator podlega.
Jeżeli ustaje cel albo upływa termin zapisu danych, przewidziany przez wystawcę wytycznych unijnych lub innego właściwego ustawodawcę, wówczas dane osobowe zostają rutynowo i stosownie
do ustawowych przepisów zablokowane i wykasowane.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą
•

a)

prawo do potwierdzenia faktu przetwarzania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba ta chciałaby skorzystać z tego
prawa, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do współpracownika administratora.
•

b)

prawo do dostępu do danych

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania od administratora bezpłatnej
informacji o zapisanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tej informacji. Co więcej ustawodawca przyznał jej prawo do uzyskania następujących informacji:
• cele przetwarzania
• kategorie odnośnych danych osobowych
• informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
• w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu
• informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
• informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
• jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne
informacje o ich źródle
• informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4, 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
Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o
których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili zwrócić
się w tej sprawie do współpracownika administratora.
•

c)

prawo do sprostowania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w
tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli taka osoba chciałaby skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie
do współpracownika administratora.
•

d)

prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1
Jeżeli zachodzi jedna z powyższych okoliczności a osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać
z prawa do usunięcia danych osobowych, które zostały zapisane w systemie firmy OPN-Chemie
Otto Petri GmbH, może się ona zwrócić w tej sprawie każdorazowo do współpracownika administratora. Współpracownik OPN-Chemie Otto Petri GmbH bezzwłocznie uruchomi procedurę usuwania
jej danych osobowych.
Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez OPN-Chemie Otto Petri GmbH a nasze przedsiębiorstwo jako administrator zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych
osobowych jest zobowiązane do usunięcia owych danych, to OPN-Chemie Otto Petri GmbH przy
uwzględnieniu dostępnej jej technologii i kosztów wdrożenia RODO podejmie odpowiednie kroki,
również techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających upublicznione
dane osobowe o tym, że osoba, której te dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów
usunięcia wszelkich linków do tych danych lub ich kopii lub replikacji, o ile ich przetwarzania nie jest
wymagane. W poszczególnych przypadkach współpracownik OPN-Chemie Otto Petri GmbH podejmie niezbędne kroki.

•

e)

prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w
następujących przypadkach:
•
•
•
•

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania –
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych przypadków a osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać
z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które zostały zapisane w systemie firmy

OPN-Chemie Otto Petri GmbH, może się ona zwrócić w tej sprawie każdorazowo do współpracownika administratora. Współpracownik OPN-Chemie Otto Petri GmbH bezzwłocznie uruchomi procedurę ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

f)

prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła
administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód
ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl
art. 6 ust. 1 lit. b); oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie
nie jest wymagane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 rozporządzenia, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływać to niekorzystnie na
prawa i wolności innych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, może w
każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do współpracownika firmy OPN-Chemie Otto Petri GmbH.

•

g)

prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Firmie OPN-Chemie Otto Petri GmbH nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że
wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez OPN-Chemie Otto Petri GmbH na potrzeby marketingu
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, firmie OPN-Chemie Otto Petri GmbH nie wolno już przetwarzać danych osobowych do
takich celów.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez OPN-Chemie Otto Petri GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić
się w tej sprawie do współpracownika firmy OPN-Chemie Otto Petri GmbH. Taka osoba, której dane
dotyczą, może w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku
dla dyrektywy 2002/58/WE, wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych
środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

•

h)

zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja ta (1) nie jest niezbędna
do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2)
jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i
które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby,
której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
W przypadkach, gdy decyzja ta (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między osobą,
której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane
dotyczą, OPN-Chemie Otto Petri GmbH wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji
ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wówczas może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do współpracownika
administratora jej danych osobowych.

•

i)

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do każdorazowego cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić prawa do cofnięcia zgody, może w każdej
chwili zwrócić się w tej sprawie do współpracownika administratora.

8. Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 I lit. a RODO służy naszemu przedsiębiorstwu za podstawę prawną procesów przetwarzania,
przy których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak to
się przykładowo dzieje w takich przypadkach, które są niezbędne do wykonania dostawy towarów
lub wykonania innych usług lub świadczeń wzajemnych, wówczas przetwarzanie opiera się na treści
art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich procesów przetwarzania, które są niezbędne do realizacji
czynności przed podpisaniem umowy, w przypadkach zapytań ofertowych dotyczących naszych produktów lub usług. W przypadku, gdy nasze przedsiębiorstwo podlega prawnemu zobowiązaniu,
przez które wymagane jest przetwarzanie danych osobowych (jak na przykład celem spełnienia zobowiązań podatkowych), to przetwarzanie bazuje na treści art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony interesów życiowych
osoby, której dane dotyczą, lub innych osób fizycznych. Przykładowo może tak być wtedy, gdy osoba
odwiedzająca naszą stronę, zostałaby ranna lub poszkodowana w naszym zakładzie a następnie jej
nazwisko, jej wiek, dane Kasy Chorych lub pozostałe ważne pod kątem jej interesu informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym stronom trzecim. Wówczas przetwarzanie
opierałoby się na treści art. 6 I lit. D RODO. W końcu procesy przetwarzania mogą też wynikać z
treści art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej bazują procesy przetwarzania, które nie są realizowane na żadnej z wyżej wymienionych podstawach prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do zachowania prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy, prawa i wolności podstawowe osoby, której dane dotyczą. Takie
procesy przetwarzania wolno nam realizować w szczególności dlatego, gdyż zostały one specjalnie

wymienione przez ustawodawca (UE). Ów ustawodawca reprezentował stanowisko, że można założyć występowanie prawnie uzasadnionego interesu wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest
klientem administratora (powód rozważania nr 47 zdanie 2 RODO).

9. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na treści art. 6 I lit. f RODO, to naszym prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja naszej działalności handlowej na rzecz
wszystkich naszych współpracowników i naszych udziałowców.

10. Okres, na który są zapisywane dane osobowe
Kryterium dla ustalania okresu zapisu danych osobowych jest każdorazowy ustawowy okres przechowywania takich danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są automatycznie kasowane,
o ile nie są już wymagane do wypełnienia lub przygotowania umowy.

11. Przepisy ustawowe lub umowne w sprawie udostępniania danych osobowych;
warunek niezbędny do zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą,
do udostępnienia danych osobowych; możliwe skutki braku takiego udostępnienia
Informujemy Państwa, że udostępnienie danych osobowych zostało po części narzucone ustawą
(np. przepisy podatkowe) lub może też wynikać z regulacji umownych (np. dane nt. partnera umowy).
Niekiedy do zawarcia umowy może być niezbędnym, aby osoba, której dane dotyczą, udostępniła
nam swoje dane osobowe, które w konsekwencji muszą zostać przez nas przetworzone. Taka osoba
jest przykładowo zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych wtedy, gdy nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby tym, że
umowa z taką osobą nie mogłaby zostać zawarta. Przed udostępnieniem danych osobowych przez
taką osobę musi się ona najpierw zwrócić do naszego współpracownika. Nasz współpracownik poinformuje ją stosownie do danego przypadku o tym, czy udostępnienie danych osobowych zostało
narzucone ustawą lub umową, lub też czy jest ono wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych, oraz jakie skutki wywołałby brak takiego udostępnienia wspomnianych wyżej danych osobowych.

12. Zaistnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Jako przedsiębiorstwo świadome ponoszonej odpowiedzialności rezygnujemy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone za pomocą generatora oświadczeń w sprawie ochrony
danych osobowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH [GDG Niemieckie Towarzystwo Ochrony Danych sp. z o.o.]“, działającej w charakterze zewnętrznego inspektora danych osobowych w Düsseldorfie, w kooperacji z mecenasem z
zakresu ochrony danych, panem Christian’em Solmecke z Kolonii oraz ostało zaadaptowane przez
firmę OPN-Chemie Otto Petri GmbH do obowiązujących przepisów.

