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Obowiązki informowania według art. 13 RODO 
 

Administrator ds. przetwarzania danych, według art. 13, ust. (1) lit. a) 

 

Fraunhoferstr. 17 

D-87700 Memmingen  

Telefon: +49 (0) 8331 / 930-6 

Telefaks: +49 (0) 8331 / 930-880 

 

Prezesi: Isabell Janoth, Thomas Ulbricht 

 

Dane do kontaktu eksperta ds. ochrony danych według art. 13, ust. (1) lit. b) RODO 

 

Michaela Helbig 

Bergstraße 11 

91207 Lauf an der Pegnitz 

+49 9123 70275-10 

michaela.helbig@helbig-datenschutz.de 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych według art 13 ust. (1) lit. c) RODO 

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia umów lub dla realizacji działań przedumownych. Należą do tego 

dane z bazy klientów z osobami do kontaktu i historią kontaktów, ofertami, zamówieniami, fakturami, danymi projektów 

i innymi zobowiązaniami ustawowymi administratora. 

 

Podstawy prawne wynikają z art. 6 RODO. Inne istotne podstawy prawne wynikają z kodeksu handlowego, 

ustawodawstwa podatkowego, ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i innych wytycznych ustawowych 

istotnych dla spółek . Należą do tego także regulacje umowne. Przetwarzanie newsletterów następuje na podstawie 

zgody wyrażonej przez daną osobę. 

 

Przetwarzanie służy zachowaniu uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej według art. 13 

ust. (1) lit. d) RODO 

 

Jeśli to konieczne, przetwarzamy Państwa dane poza właściwym wypełnieniem umowy dla zachowania 

uzasadnionych interesów: naszych lub osób trzecich. Zaliczają się do tego: 

- Zarządzanie dystrybucją i kontroling dystrybucji 

- Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w razie sporów prawnych 

- Zapewnienie bezpieczeństwa IT i funkcjonowania IT  

- Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynków i instalacji (np. kontrola dostępu, monitoring wideo) i 

dla zachowania prawa gospodarza domu. 

- Działania w celu zarządzania handlem i dalszego rozwoju 

 

Kategorie odbiorców danych osobowych (przesyłanie danych) według art. 13, ust. (1) lit. e) RODO 

 

W Niemczech, Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym 

Niemcy: 

 

audytorzy gospodarczy, egzekutorzy sądowi i inni wierzyciele oraz pozostałe jednostki państwowe do wypełniania 

zobowiązań ustawowych i dla wymaganych zaświadczeń, przedsiębiorstwa logistyczne, klienci i dostawcy oraz 

pozostałe jednostki i kontrahenci.  
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Kraj trzeci z postanowieniem w sprawie odpowiedniości zgodnie z art. 13, ust. (1) lit. f RODO  

 

W ramach międzynarodowych relacji handlowych następuje przesyłanie zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b dla wypełnienia 

umów lub do realizacji działań przedumownych. Nie jest do tego konieczne postanowienie w sprawie odpowiedniości. 

 

Czas zapisu według art. 13, ust. (2), lit. a) 

Dane cele wynikają z wytycznych ustawowych i z odnośnych przepisów branżowych. Dane osobowe są usuwane po 

osiągnięciu celu. 

 

Prawa osób przekazujących dane według art. 13, ust. (2), lit. b) 

Poprzez podane wyżej dane kontaktowe w każdej chwili mogą Państwo korzystać ze swoich praw. Jeśli przetwarzane 

są Państwa dane osobowe, są Państwo osobą podlegającą regulacjom RODO i przysługują Państwu następujące 

prawa w stosunku do administratora: 

 

Informacje o prawach osób przekazujących dane 

Dana osoba ma prawo żądania od administratora potwierdzenia, czy określone dane są przetwarzane; Jeśli tak, ma 

ona prawo do informowania o takich danych osobowych i o informacjach wymienionych jednostkowo w art. 15 RODO. 

 

Dana osoba ma prawo domagania się od administratora niezwłocznego skorygowania dotyczących jej nieprawidłowych 

danych osobowych i ewentualnego uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO). 

 

Dana osoba ma prawo domagać się od administratora, aby określone dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, 

jeśli wystąpi jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO, np. kiedy dane nie będą już potrzebne do realizowanych 

celów (prawo do usunięcia). 

 

Dana osoba ma prawo domagać się od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje jeden z warunków 

wymienionych w art. 18 RODO, np. kiedy dana osoba złoży sprzeciw przeciwko przetwarzaniu, na czas kontroli przez 

administratora. 

Dana osoba ma prawo do tego, aby w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jej danych osobowych z 

powodów, które wynikają w związku z jej sytuacją osobistą. Wówczas administrator nie przetwarza danych osobowych, 

chyba że może on udokumentować konieczne powody przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i swobody 

danej osoby lub kiedy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi (art. 21 

RODO). 

 

Prawa osób przekazujących dane według art. 13, ust. (2), lit. c) RODO 

Jeśli wydali nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko do określonych celów (np. przetwarzanie 

zdjęć danej osoby), zgodność z prawem tego przetwarzania występuje na podstawie tej zgody.  

 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. Dotyczy to także odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, 

które miały miejsce przed obowiązywaniem RODO, czyli przed dniem 25 maja 2018 r.  

 

Prosimy uwzględnić to, że sprzeciw dotyczy tylko przyszłości. Przetwarzanie, które miało miejsce przed sprzeciwem, 

mu nie podlega. 

 

Prawo do zażalenia w organie nadzorczym według art. 13, ust. (2), lit. d) RODO 

 

Każda osoba, niezależnie od innego administracyjnego lub sądowego środka prawnego, ma prawo do złożenia 

zażalenia w organie nadzorczym, jeśli dana osoba wyraża pogląd, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych 

narusza regulacje RODO (art. 77 RODO). Dana osoba może dochodzić tego prawa w organie nadzorczym w państwie 

członkowskim jej miejsca przebywania, jej stanowiska pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. 
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Bawarski Urząd Krajowy Nadzoru Ochrony Danych 

 

Adres: 

Promenade 27 (Schloss) 

91522 Ansbach 

 

Adres korespondencyjny: 

Skr. poczt. 606 

91511 Ansbach 

 

Tel.: 0981/531300 

Faks: 0981/53981300 

E-mail: poststelle@lda.bayern.de 

 

Udostępnianie danych osobowych zgodnie z art. 13, ust. (2) lit. e) RODO 

 

W ramach naszego stosunku handlowego musimy udostępniać dane osobowe, które są konieczne do uzasadnienia, 
wykonania i zakończenia stosunku umownego lub do których zbierania jesteśmy zobowiązani ustawowo. Bez tych 
danych r z reguły nie możemy przetwarzać stosunku umownego. 

 

Zmiana oświadczenia o ochronie danych 

 

Zmiana celu 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego oświadczenia o ochronie danych przy uwzględnieniu wytycznych prawa o 

ochronie danych. Aktualną wersję znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych na naszej stronie internetowej 

www.buzil.de/datenschutz. Oprócz tego w każdej chwili mogą Państwo wystąpić o nią poprzez wyżej wymienione dane 

kontaktowe. Jeśli przewidujemy przetwarzanie Państwa danych w innych celach niż te, do których zostały zebrane, 

będziemy o tym Państwa informować przy uwzględnieniu regulacji ustawowych.  

 

 

Stan 13.03.2019 
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