Polityka prywatności
1. Wprowadzenie
Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy przekazać Tobie, jako „osobie, której dane
dotyczą”, wgląd do tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz przedstawić
Ci Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Korzystanie z naszej strony
internetowej jest zasadniczo możliwe bez wprowadzania danych osobowych. Jeśli jednak
chcesz korzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony
internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli
przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma podstawy prawnej do takiego
przetwarzania, zazwyczaj prosimy o Twoją zgodę.
Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu lub adresu e-mail,
zawsze odbywa się zgodnie z zasadniczym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)
oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi „TechProtect
GmbH” w danym kraju. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy poinformować Cię o
zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy.
Jako administrator wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia
możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony
internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć pewne luki w
zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego względu
masz również możliwość przekazania nam danych osobowych w alternatywny sposób, na
przykład telefonicznie lub pocztą.

2. Podmiot odpowiedzialny
W rozumieniu RODO podmiotem odpowiedzialnym jest:

TechProtect GmbH
Max-Eyth-Str. 35, 71088 Holzgerlingen, Niemcy
Telefon: +49 7031-7632-0
Fax: +49 7031-7632-100
E-mail: info@techprotect.de
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Armin Kienle

3. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się w następujący sposób:
Michael Weinmann
Telefon: +49 173-763 29 62
E-mail: michael.weinmann@dsb-office.de

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych możesz w
dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony
danych.

4. Podstawa prawna przetwarzania
Jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony
cel przetwarzania, służy naszej firmie art. 6 ust.1 lit.a RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś
stroną, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są
niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia,
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich
operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem
umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.
Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych
osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak
byłoby na przykład w przypadku, gdyby gość naszej firmy został ranny, a jego imię i
nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje
musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy
przetwarzanie byłoby oparte na Art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO Operacje
przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają
się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony
uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że interesy,
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad nimi. Takie
operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie
wymienione przez europejskiego ustawodawcę. W tym względzie wyraził pogląd, że
uzasadniony interes można założyć, jeśli jesteś klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2
RODO).

5. Przekazywanie danych stronom trzecim
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż
wymienione poniżej.
Twoje dane osobowe przekazujemy stronom trzecim tylko, jeśli:
1. udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1, zdanie 1 lit. a RODO,
2. przekazywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest dozwolone w celu ochrony
naszych uzasadnionych interesów i nie ma powodu zakładać, że masz nadrzędny
uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
3. na wypadek, że do przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. C RODO istnieje
ustawowy obowiązek, oraz

4. jest to ustawowo dozwolone i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO konieczne do
realizacji postanowień zawartej z Tobą umowy.

6. Technika
6.1 Szyfrowanie SSL / TLS
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz w cel ochrony przenoszenia
treści poufnych, jak np. zamówienia, dane do logowania lub zapytania o kontakt, które jako
użytkownik do nas wysyłasz, strona ta używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane
połączenie można rozpoznać po tym, że w wierszu adresu przeglądarki pojawia się „https: //”
zamiast „http: //”, a także po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Stosujemy tę technologię, aby chronić przekazywane przez Ciebie dane.

7. Treści naszej strony internetowej
7.1 Ochrona danych w przypadku usług dla naszego klienta
Aby zrealizować program uzgodniony z klientem (np. Cash-Back, wymiana ...) zgodnie z
odpowiednimi warunkami, jako zleceniobiorca zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, takie
jak np. dowód zakupu, adresy i dane kontaktowe lub dane bankowe klientów naszego
zleceniodawcy. Odbywa się to na podstawie umowy na przetwarzanie zamówienia zgodnie z
art. 28 RODO. Podstawą prawną naszego zleceniodawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
realizacji zawartej z Tobą umowy. Pozyskane lub przetwarzane dane przekazujemy do
dyspozycji wyłącznie danemu zleceniodawcy lub korzystamy z tych danych, aby zrealizować
uzgodnione usługi. Nie przekazujemy Twoich danych odbiorcom w krajach trzecich. Podczas
przetwarzania danych osobowych ściśle przestrzegamy rozdzielania mandatów. Do
uzyskania informacji - w zależności od ustaleń dotyczących przetwarzania zamówienia uprawniony jest tylko dany zleceniodawca. Z przyjemnością przekażemy Twoje zapytania.
Bez dostarczonych przez Ciebie informacji udział w programie nie jest możliwy.

7.2 Podjęcie kontaktu / Formularz kontaktowy
W ramach podejmowania z nami kontaktu (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail)
gromadzone są dane osobowe. Które dane są gromadzone w przypadku formularza
kontaktowego widoczne jest w danym formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i
wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub
skontaktowania się z Tobą i powiązaną administracją techniczną. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje
zapytanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli podjęty przez Ciebie kontakt ma na celu
zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Twojego zapytania. Tak jest w
przypadku, gdy można wnioskować z okoliczności, że dana sprawa została ostatecznie
wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma ustawowych wymogów dotyczących
przechowywania.

8. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
8.1 Prawo do potwierdzenia

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

8.2 Prawo do informacji art. 15 RODO
Masz prawo do otrzymywania od nas w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o
przechowywanych o tobie danych osobowych oraz ich kopii zgodnie z przepisami prawa.

8.3 Prawo do sprostowania art. 16 RODO
Masz prawo zażądać korekty nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą. Masz
również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, biorąc pod
uwagę cele przetwarzania.

8.4 Usunięcie art. 17 RODO
Masz prawo poprosić nas o niezwłoczne usunięcie twoich danych osobowych, jeśli zachodzi
jeden z powodów przewidzianych przez prawo i jeżeli przetwarzanie lub przechowywanie nie
jest konieczne.

8.5 Ograniczenie przetwarzania art. 18 RODO
Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli jest spełniony jeden z
wymogów prawnych.

8.6 Przenoszenie danych art. 20 RODO
Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w
ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Masz
również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej
strony, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO
lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się za
pomocą zautomatyzowanych procesów, chyba że przetwarzanie jest konieczne do
wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w celu wykonania zadania
przekazanego nam urzędowo.
Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, masz
prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do
drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie zagraża to prawom i wolności innych
osób.

8.7 Sprzeciw art. 21 RODO
Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie
wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych, co jest oparte na art.
6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f (przetwarzanie danych w
oparciu o równowagę interesów) RODO.

Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.
Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że
będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają
Twoje interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, realizacji lub
obrony roszczeń prawnych.
W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi marketingu
bezpośredniego. Możesz w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych w celu użycia do tego rodzaju reklamy. Dotyczy to także profilowania, o ile jest

powiązane z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w
celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych
celach.
Ponadto masz prawo, , z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się
przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które to przetwarzanie jest przeprowadzane przez
nas w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych, zgodnie z art. 89
ust.1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w
interesie publicznym.
Masz swobodę korzystania ze swojego prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z
usług społeczeństwa informatycznego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 /WE, z
wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8.8 Cofnięcie zgody na podstawie przepisów o ochronie danych
Masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie ze skutkiem na przyszłość.

8.9 Skarga do organu nadzorczego
Masz prawo złożyć skargę na temat przetwarzania przez nas danych osobowych do organu
nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

9. Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych
osobowych
Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do
osiągnięcia celu przechowywania lub, o ile zostało to przewidziane w przepisach prawnych,
którym podlega nasza firma.
Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub upłynął wyznaczony okres
przechowywania, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawowymi blokowane lub usuwane.

10. Okres przechowywania danych osobowych
Kryterium okresu przechowywania danych osobowych stanowi odpowiedni ustawowy okres
przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod
warunkiem, że nie będą już konieczne do wykonania lub zainicjowania umowy.

11. Aktualność i zmiana Polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności jest aktualnie obowiązującą i posiada status: Marzec 2020
Ze względu na dalszy rozwój naszych stron internetowych i ofert lub ze względu na zmiany
wymagań prawnych lub urzędowych może być konieczna zmiana niniejszej polityki
prywatności. Aktualną w danym momencie Politykę prywatności można w każdej chwili
otworzyć i wydrukować ze strony "https://jab-t-001.techprotect.de/datenschutz.pdf".
Instrukcje dot. ochrony danych osobowych firmy GN Audio A/S znajdziesz tutaj.

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona przy wsparciu oprogramowania do ochrony
danych osobowych: audatis MANAGER.

