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VV11k0 Infor macje dotyczą ce ochr ony dany ch osobowych dla klientów 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dla klientów i partnerów 
biznesowych 
Na poniższych stronach informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych.  
Następnie przekazujemy również informacje o prawach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych UE (RODO UE).  
Informacje obowiązują ogólnie dla nawiązywania i realizacji relacji biznesowych. To, jakie informacje będą 
szczególnie istotne w danym przypadku, zależy od konkretnego przedmiotu zapytania lub zawartej umowy. 
 

Kto odpowiada za przetwarzanie danych? 
BADER GmbH & Co. KG 
Metzgerstraße 32-34 
73033 Göppingen 
Tel.:  07161 - 67280 
Faks:  07161 – 6728 70 
E-mail:  info@bader-leather.com 

Kto jest osobą kontaktową ds. ochrony danych 
osobowych? 
Z naszym zakładowym (zewnętrznym) inspektorem 
danych osobowych można się skontaktować 
w następujący sposób: 

HUBIT Datenschutz GmbH & Co KG 
Bergiusstr. 4 
28816 Stuhr 
Tel.: 0421-36490577 
E-mail: info@hubit.de 

Z jakich źródeł danych korzystamy? 
Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od naszych 
klientów, osób zainteresowanych lub partnerów 
biznesowych.  

Dane osobowe z innych źródeł (np. niemieckie 
centrum informacji kredytowej (Schufa)) będą przez 
nas gromadzone i przetwarzane wyłącznie po 
otrzymaniu uprzedniej zgody.  

Jakie dane są przetwarzane? 
Zasadniczo przetwarzamy: 

▪ Imię i nazwisko 
▪ Dane kontaktowe (adres, numer kontaktowy, e-

mail itp.) 
▪ Dane dotyczące umowy + rozliczenia 
▪ Dane rachunku bankowego  
▪ Dane z monitoringu (wyłącznie obszar 

zewnętrzny) 

W jakim celu przetwarzamy dane? 
Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzamy 
z uwzględnieniem RODO UE oraz federalnej ustawy 
o ochronie danych osobowych (BDSG). 

▪ Podjęcie działań w celu zawarcia umów oraz 
realizacja umów 
artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
w celu podjęcia działań w ramach zawarcia 
umowy oraz realizacji zawartej z nami umowy 
(ustnie lub pisemnie).  

▪ Wypełnienie obowiązku prawnego 
artykuł 6 ust. 1 lit. C RODO 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
norm ustawowych lub prawnych. Mogą to być 
np. ustawy podatkowe, ustawa o zwalczaniu 
prania brudnych pieniędzy lub kontrole 
tożsamości czy też wieku. 

▪ Prawnie uzasadniony interes administratora 
artykuł 6 ust. 1 lit f RODO 

Oprócz powyższych przypadków dane 
przetwarzamy również w celu ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów. Jest to przykładowo: 

▪ Zapewnienie bezpieczeństwa IT 
▪ Egzekwowanie roszczeń prawnych lub 

obrona w przypadku sporów prawnych 
▪ Monitoring w celu zapewnienia 

przestrzegania praw obowiązujących 
w firmie, zebrania materiałów dowodowych 

Komu są przekazywane moje dane? 
W obrębie naszego przedsiębiorstwa/naszej grupy 
przedsiębiorstw dostęp do danych klientów 
i partnerów biznesowych mają osoby, które 
potrzebują ich do realizacji konkretnych celów, 
w szczególności obowiązków umownych i prawnych. 

Przekazywanie danych odbywa się w ramach 
przepisów ustawowych, w szczególności RODO UE 
oraz BDSG. 

Dane osobowe przekazywane są np. do: 

▪ Banków/instytucji kredytowych 
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▪ Przedsiębiorstw w celu dokonania rozliczenia 
bezgotówkowego 
(np. karta debetowa/kredytowa) 

▪ Kurierzy/spedytorzy 
▪ Organy dochodzeniowe 

Jeżeli zgoda na przekazywanie danych została 
wyrażona, dane mogą być przekazywane do tego 
organu.  

Czy dane są przekazywane do państw trzecich? 
Tak, przetwarzanie danych odbywa się w kraju 
trzecim (poza UE lub EOG). W tym przypadku 
zaangażowane przedsiębiorstwa lub instytucje na 
podstawie standardowych klauzul umownych UE są 
zobowiązane do przestrzegania ochrony danych 
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi europejskimi. 
Przetwarzanie danych poza UE jest jednak możliwe 
wyłącznie w lokalizacjach grupy BADER, 
w szczególności w ramach procesu rekrutacyjnego 
lub realizacji projektów międzynarodowych. 

Jak długo są przechowywane moje dane? 
Dane są przetwarzane lub przechowywane przez nas 
tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia 
obowiązków prawnych lub ustawowych. W związku 
z powyższym dane są regularnie usuwane. 

Dane nie są usuwane, jeżeli obowiązuje ustawowy 
okres przechowywania lub jeżeli dane muszą 
pozostać do dyspozycji jako materiał dowodowy 
w ramach okresu przedawnienia, lub jeżeli została 
wyrażona zgoda na dłuższe przechowywanie danych.  

Jakie prawa (w ramach ochrony danych 
osobowych) mi przysługują? 
Osoba, której dane dotyczą – czyli osoba, której dane 
są przetwarzane – ma prawo do: 

▪ Dostępu do danych zgodnie z artykułem 15 RODO 
UE 

▪ Sprostowania fałszywych danych zgodnie 
z artykułem 16 RODO UE 

▪ Usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO 
UE 

▪ Ograniczenia przetwarzania danych zgodnie 
z artykułem 18 RODO UE 

▪ Przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 
RODO UE 

▪ Wniesienia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 
RODO UE 

▪ Wycofania zgody zgodnie z artykułem 7 RODO UE 
▪ Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zgodnie z artykułem 77 RODO UE 

Jeżeli została wyrażona zgoda stanowiąca podstawę 
prawną do przetwarzania danych, można ją w każdej 
chwili wycofać. Wycofanie zgody dotyczy wyłącznie 
przetwarzania danych w przyszłości i nie może zostać 
zastosowane do przetwarzania danych, które już 
nastąpiło.  

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, którego podstawę prawną 
stanowi prawnie uzasadniony interes. Dalsze 
przetwarzanie tych danych nie jest dozwolone 
w przypadku, gdy administrator nie posiada ważnych 
i uzasadnionych powodów lub jeżeli przetwarzanie 
nie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie 
roszczeń prawnych. 

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy 
o skontaktowanie się z nami lub z naszą osobą 
kontaktową ds. ochrony danych osobowych (patrz 
wyżej).       

Jakie mam obowiązki? 
W ramach stosunków umownych istnieje obowiązek 
udostępnienia danych niezbędnych do realizacji 
i wykonania umowy lub do spełnienia wymagań 
ustawowych. Bez tych danych zasadniczo nie ma 
możliwości zawarcia lub realizacji umowy. Jeżeli 
niezbędne dane nie zostaną udostępnione, w razie 
konieczności umowa zostanie zakończona. 

Czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji? 
Nie, decyzje nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

Czy stosowane jest profilowanie? 
Nie, profilowanie nie ma miejsca. 

Stan na: 18.06.2019 r. 


