
Ochrona danych osobowych stanowi dla przedsiębiorstw grupy 
Weishaupt istotną kwestię. 
 
Za pośrednictwem następujących informacji pragniemy Państwu 
przybliżyć, jak wygląda przetwarzanie przez nas Państwa danych 
osobowych, jak i Państwa uprawnienia wynikające z prawa 
ochrony danych (RODO). Które dane w konkretnym wypadku są 
przetwarzane i w jaki sposób wykorzystywane wynika zasadniczo 
z żądanego, względnie umówionego zakresu dostawy lub świad-
czenia. 
Dlatego nie wszystkie części niniejszego komunikatu znajdą do 
Państwa zastosowanie. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie 
danych i do kogo możecie się Państwo zwrócić?  
 
Administratorem jest: Weishaupt Polska Sp. z o.o., 
ul. Bażancia 55, 02-892 Warszawa 
dalej „Administrator“. 
 
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 
Skontaktujecie się Państwo z naszym zakładowym Inspektorem 
ochrony danych pod adresem 
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de, lub drogą pocztową 
pod wyżej wymienionymi danymi firmy i adresem, z dopiskiem do 
rąk Inspektora ochrony danych. 
 
1.    Jakie rodzaje danych przetwarzane są przez grupę Weis-

haupt? 
       Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy w ramach 

naszych relacji gospodarczych od naszych polskich klientów 
lub innych osób, których dane dotyczą. Nadto przetwarzamy 
dane osobowe – o ile to konieczne dla spełnienia przez nas 
świadczenia umownego – pobierane zgodnie z prawem z 
publicznie dostępnych źródeł (np. prasy lub Internetu) lub 
które zostały nam przekazane w sposób uprawniony przez 
inne przedsiębiorstwo, partnerów biznesowych lub pozosta-
łych osób trzecich (np. wywiadowni gospodarczych) 

 
       Odnośne dane osobowe to: 
       –   imię i nazwisko 
       –   adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faxu 
       –   numer identyfikacji podatkowej 
       –   dane rachunku bankowego, jeśli niezbędne (np. przy 

elektronicznych poleceniach przelewu) 
       Nadto przetwarzane są wszelkie informacje, które są nie-

zbędne do wypełnienia zawartej z Państwem umowy.  
 
2.    Jaki jest cel i na jakiej podstawie prawnej następuje 

przetwarzanie danych? 
       Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami 

unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 
 
      a)  dla wypełnienia umownych zobowiązań na gruncie 

art. 6 ust. 1 b RODO 
            Cele przetwarzania danych orientują się w pierwszej ko-

lejności na konkretny produkt, względnie na konkretną 
usługę. Gromadzenie Państwa danych następuje w 
pierwszej kolejności z następujących powodów: 

            –   celem wypełnienia naszych zobowiązań umownych 
            –   celem wypełnienia naszych obowiązków poprzedzają-

cych zawarcie umowy 
            –   celem wypełnienia naszych obowiązków ustawowych 

(np. weryfikacji wykazu sankcji UE) 
            –   celem umożliwienia Państwa identyfikacji jako klienta 
            –   celem wystawienia rachunku i ewentualnie wezwania 

do zapłaty w razie braku płatności w terminie 
            –   celem dochodzenia ewentualnych roszczeń przeciwko 

Państwu 
 

       b)  w ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 f RODO) 
            O ile to konieczne przetwarzamy Państwa dane osobowe 

ponad właściwe wykonanie umowy celem strzeżenia 
prawnie chronionych interesów naszych lub osób trze-
cich: 

            – środki do zarządzania dystrybucją oraz rozwojem usług 
i produktów  

            – dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w ramach 
sporów prawnych 

            – środki ochronne budynku i infrastruktury 
            – procesy organizacyjne w ramach grupy przedsiębiorstw 

Max Weishaupt 
 
      c)  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) 
            O ile wyraźnie udzieliliście nam Państwo zgody na prze-

twarzanie danych osobowych w określonych celach (np. 
zapytanie, ocena, zaproszenie na wydarzenie, zrobienie i 
opublikowanie zdjęć, akcje promocyjne etc.), istnieje 
zgodność z prawem takiego przetwarzania na podstawie 
Państwa zgody. Udzielona zgoda może zostać w każdym 
czasie odwołana ze skutkiem na przyszłość. Powyższe 
stosuje się także do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu 
zgody, które zostało nam udzielone przed wejściem w 
życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. 

            Cofnięcie zgody wywiera skutek dopiero na przyszłość i 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, któ-
rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofa-
niem. 

            Cofnąć zgodę możecie Państwo w każdym czasie pod 
adresem: 

            E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
      d)  w ramach wypełnienia obowiązku prawnego  
           (art. 6 ust. 1 c RODO) 
            (np. weryfikacja wykazu sankcji w ramach weryfikacji kon-

troli celnej)   
 
3.    Kto otrzymuje Państwa dane? 
       W ramach przedsiębiorstwa dostęp do Państwa danych 

otrzymują te jednostki, którym jest to niezbędne do wypełnie-
nia naszych umownych i ustawowych obowiązków. Nadto 
dane mogą otrzymać zaangażowane przez nas w tych celach 
podmioty przetwarzające. Mogą to być m.in. przedsiębior-
stwa z następujących branż: 

       dostawcy usług IT, logistycznych, usług drukarskich, teleko-
munikacyjnych, doradczych, banki, spółki ubezpieczeniowe, 
biegli rewidenci, urzędy. 

       Gdy osoby trzecie otrzymają dostęp do Państwa danych 
osobowych, Weishaupt przedsiębierze środki techniczno-or-
ganizacyjne (tzw. TOM), które są niezbędne do zapewnienia, 
że Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w za-
kresie, w jakim jest to niezbędne. Informacje o naszych klien-
tach wolno nam przekazać co do zasady jedynie, gdy 
postanowienia ustawowe tego wymagają, klient udzielił wy-
raźnej zgody lub przekazanie jest niezbędne wypełnienia 
świadczenia dłużnego z umowy.  

       W ramach przedsiębiorstwa międzynarodowego groma-
dzone przez nas dane mogą być przetwarzane na skalę mię-
dzynarodową w działającym na całym świecie koncernie 
Weishaupt, jeśli grupa Weishaupt posiada w tym zakresie 
prawnie uzasadniony interes na gruncie art. 6 ust. 1 f RODO. 
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4.    Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego? 
       Przekazanie danych podmiotom w państwach spoza Unii Eu-

ropejskiej (tzw. państwa trzecie) ma miejsce o ile: 
       –   jest to niezbędne do wykonania Państwa zleceń (np. po-

leceń płatniczych) 
       –   jest to ustawowo przewidziane (np. deklaracje podat-

kowe) lub 
       –   udzieliliście nam Państwo zgody. 
 
       O ile dane zostają przekazane do państwa trzeciego, prze-

strzegamy w tym zakresie lub zaangażowany przez nas pod-
miot przetwarzający związanych z tym warunków 
wynikających z art. 44 RODO, aby zapewnić, że poziom 
ochrony gwarantowany przez RODO osobom fizycznym nie 
zostanie zaniżony.  

 
5.    Jak długo przechowywane są Państwa dane? 
       Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tak 

długo, jak jest to niezbędne do wypełnienia naszych umow-
nych i ustawowych obowiązków lub ustawowe terminy prze-
chowywania przewidują archiwizację. 

 
6.    Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą 
       Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do-

stępu do informacji na gruncie art. 15 RODO, prawo spros-
towania danych na gruncie art. 16 RODO. Możecie Państwo 
żądać sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia prze-
chowywanych przez nas Państwa danych osobowych. 

 
       Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych na 

gruncie art. 17 RODO. Możecie Państwo żądać usunięcia 
przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, 
jeśli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z 
wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obo-
wiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń.  

 
       Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania 

na gruncie art. 18 RODO. Możecie Państwo żądać ograni-
czenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile 
kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych, 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem a sprzeciwiacie się 
Państwo usunięciu danych. 

 
       Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na gruncie art. 21 

RODO. 
 
       Przysługuje Państwu prawo przenoszenia danych z art. 20 

RODO. Możecie Państwo żądać, abyśmy przekazali Pań-
stwu Państwa dane osobowe, które dostarczyliście nam 
Państwo, w ustrukturyzowanym formacie. 

 
       Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do wła-

ściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę 
danych osobowych (art. 77 RODO w zw. z art. 34 i 60 pol-
skiej ustawy o ochronie danych osobowych). Możecie Pań-
stwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, np. 
jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane oso-
bowe niezgodnie z prawem. Właściwym dla administratora 
organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
kancelaria@uodo.gov.pl, tel. + 48 606 950 000. 

 
       Dla spółek koncernu w Niemczech właściwym organem nad-

zorczym jest organ nadzorczy odnośnego kraju związkowego 
a dla zagranicznych spółek koncernu w UE organ nadzorczy 
danego kraju lub okręgu.

      Adres kontaktowy: 
       Weishaupt,  
       ul. Bażancia 55, 02-892 Warszawa,  
       Max-Weishaupt-Str. 14, 88477 Schwendi, Niemcy 
       E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
7.     Czy jesteście Państwo zobowiązani do podania danych? 
       W ramach pozostawania z nami w stosunkach gospodar-

czych zobowiązani jesteście Państwo podać dane osobowe 
niezbędne do nawiązania, wywiązania się z i zakończenia re-
lacji gospodarczej oraz wykonania wynikających z niej obo-
wiązków umownych lub co do których zgromadzenia 
jesteśmy ustawowo zobowiązani. Bez tych danych co do za-
sady nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem umowy, 
wykonać jej ani jej rozwiązać.  

 
8.    Kontakt 
       W sprawie sugestii i skarg odnośnie przetwarzania Państwa 

danych osobowych, zalecamy abyście się Państwo zwrócili 
do naszego Inspektora ochrony danych:  

 
       Inspektor ochrony danych 
       Markus Hecker 
       Max-Weishaupt-Str. 14 
       88477 Schwendi 
       Niemcy 
       lub 
       E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obowiązuje od: lipiec 2021                                                          
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