OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
STAN NA 08/2018

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny oraz zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Twoich
danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.
Poniższe informacje opisują sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Oczywiście przestrzegamy obowiązujących przepisów, w szczególności
Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO” ) oraz
Ustawy z dnia 10.05.2018 r o ochronie danych osobowych zwanej dalej „Ustawą” (nowa ustawa BDSG).
1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?
Podmiot odpowiedzialny w myśl ustawy RODO
Balluff Sp. z o. o.
ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław
Tel +48 71 382 09 00
Fax +48 71 338 49 30
balluff@balluff.pl
www.balluff.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009421
Więcej informacji można znaleźć w nocie prawnej (Stopka).
Jeśli masz pytania, sugestie lub chcesz wnieść skargę, skontaktuj się z pełnomocnikiem ds.
ochrony danych osobowych Grupy Balluff.
Aby skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych Grupy Balluff, wyślij
wiadomość e-mail na adres dataprotection@balluff.de lub tradycyjną pocztą z adnotacją „Do
wiadomości Pełnomocnika ds. Ochrony danych osobowych” na adres pocztowy naszej Firmy.
2. Przetwarzanie danych osobowych w czasie korzystania z witryny
Dane osobowe to dane, które umożliwiają zidentyfikowanie Cię bezpośrednio lub pośrednio,
np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane dotyczące konta lub data urodzin.
Podczas korzystania z witryny dla celów informacyjnych, czyli bez rejestrowania się lub przekazywania nam danych w inny sposób, zapisujemy informacje dotyczące sposobu użytkowania,
które są zbierane przez używaną przez nas usługę analizy internetowej Google Analytics.
Podstawę prawną do tych działań określa art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f ustawy RODO. Więcej informacji na ten temat, zwłaszcza dotyczących Twoich praw, znajdziesz w punkcie 5.
Oprócz możliwości korzystania z naszej witryny wyłącznie dla celów informacyjnych oferujemy
w niej różne usługi, z których możesz korzystać, jednak wymaga to podania danych osobowych.
Więcej informacji można znaleźć w punktach poniżej.
3. Podstawy prawne
O ile uzyskamy zgodę właścicieli danych na przetwarzanie danych osobowych, podstawę
prawną do tych działań określa art. 6 par. 1 lit. a ustawy RODO. W zakresie przetwarzania danych osobowych wymaganych do wypełnienia postanowień umowy, której stroną
jest właściciel danych, podstawę prawną do tych działań określa art. 6 par. 1 lit. b ustawy
RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia działań
poprzedzających zawarcie umowy. Tam, gdzie przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne do wykonania zobowiązań naszej firmy, na ile jest to możliwe podstawę prawną
do tych działań określa art. 6 par. 1 lit. c RODO. W przypadkach, w których istotne potrzeby właściciela danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych,
podstawę prawną do tych działań określa art. 6 par. 1 lit. d RODO. Jeżeli przetwarzanie jest
niezbędne, aby chronić uzasadnione interesy naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolność właściciela danych nie mają większej wartości, niż interesy firmy,
podstawę prawną do tych działań określa art. 6 par. 1 lit. f RODO.
Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w witrynach poszczególnych funkcji wymienionych w naszej witrynie.
4. Korzystanie z plików cookie
Na tej witrynie używane są pliki cookie. Cookie to niewielki plik, który może zostać zapisany na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz witrynę. Pliki cookie przechowuje się głównie, aby
zaoferować użytkownikom naszej witryny dodatkową funkcjonalność.
Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i zasady działania
wyjaśniamy poniżej:
tymczasowe pliki cookie (zob. 4.1)
stałe pliki cookie (zob. 4.2)
4.1 Tymczasowe pliki cookie
Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane, gdy zamykasz przeglądarkę. Dotyczy
to zwłaszcza sesyjnych plików cookie. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, który umożliwia
przydzielenie różnych zapytań z przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu, gdy wrócisz do
naszej witryny, rozpoznamy Twój komputer. Sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy się wylogujesz lub zamkniesz przeglądarkę.
4.2 Stałe pliki cookie
Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który zależy od rodzaju pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa Twojej
przeglądarki.
Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki w celu dopasowania ich do swoich potrzeb
oraz odmówić akceptacji plików cookie strony trzeciej lub wszystkich plików cookie. Kliknij
opcję POMOC w swojej przeglądarce, jeżeli pragniesz dowiedzieć się więcej na ten temat.
Pamiętaj, że jeśli zablokujesz lub usuniesz pliki cookie, niektóre funkcje danej witryny mogą być
niedostępne.
Używamy plików cookie, abyśmy byli w stanie Cię rozpoznać, gdy wracasz na naszą stronę
(jeśli masz u nas konto). W przeciwnym razie podczas każdej wizyty w naszej witrynie konieczne będzie ponowne logowanie.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie typu Flash nie są zapisywane przez przeglądarkę,
ale przez wtyczkę Flash. Używamy też obiektów HTML5, które są zapisywane na Twoim
urządzeniu. Obiekty te przechowują niezbędne dane niezależnie od stosowanej przez Ciebie
przeglądarki i nie mają automatycznej daty wygaśnięcia. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie plików cookie typu Flash, musisz zainstalować odpowiedni dodatek, np. BetterPrivacy do przeglądarki Mozilla Firefox lub Adobe Flash Killer Cookie w przypadku przeglądarki
Google Chrome. Możesz zapobiec zapisywaniu obiektów HTML5, włączając w przeglądarce
tryb prywatny. Zalecamy też regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.
Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz tutaj.
5. Korzystanie z Google Analytics
Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi do analiz internetowych firmy Google Inc. (Google), która używa plików cookie. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące sposobu,
w jaki korzystasz z tej witryny, są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Po aktywowaniu opcji zachowania anonimowości IP w tej witrynie na terenie krajów
członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są sygnatariuszami Porozumienia o
Europejskim Obszarze Gospodarczym Twój adres IP będzie z wyprzedzeniem skracany przez
firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera
Google w USA i tam skrócony. Firma Google wykorzystuje te informacje w imieniu operatora
niniejszej strony do oceny sposobu, w jaki korzystasz z witryny, tworzenia raportów na temat
aktywności w sieci oraz w celu dostarczania operatorowi strony internetowej innych usług, które są powiązane z witryną i sposobem korzystania z sieci Internet.

Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę na potrzeby Google Analytics nie jest łączony z
innymi danymi Google.
Możesz zablokować możliwość przechowywania plików cookie za pomocą odpowiedniego
ustawienia w swojej przeglądarce; musisz jednak pamiętać, że w takim przypadku możesz nie
mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz też zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i powiązanych ze sposobem, w
jaki korzystasz z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google,
pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ta witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są dalej przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia ich bezpośrednie
połączenie z konkretną osobą. Jeżeli istnieje możliwość połączenia zebranych danych na Twój
temat z Twoją osobą, dane zostają natychmiast odrzucone, a wszelkie dane osobowe zostają
niezwłocznie usunięte.
Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować i regularnie usprawniać działanie naszej
witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla
użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osobowe są przesyłane do USA, Google zobowiązuje się do przestrzegania umowy międzynarodowej między UE i USA w sprawie
prywatności: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną do korzystania z
Google Analytics określa art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f ustawy RODO.
Niniejsza witryna internetowa również wykorzystuje Google Analytics do analizowania
odwiedzających korzystających z różnych urządzeń w oparciu o identyfikator użytkownika.
Możesz zablokować możliwość przechowywania plików cookie za pomocą odpowiedniego
ustawienia w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że jeśli to zrobisz, niektóre funkcje w tej
witrynie mogą być niedostępne.
Możesz też zapobiec zbieraniu Twoich danych przez Google w związku z Google Analytics,
pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Google Analytics tej witryny, klikając link
poniżej. Wyłączysz w ten sposób stosowanie plików cookie i zapobiegniesz gromadzeniu Twoich danych w przyszłości, gdy odwiedzisz tę witrynę:
Wyłączenie Google Analytics
Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google, a także oświadczenie o ochronie
danych firmy Google:
Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks:
+353 (1) 436 1001.
Warunki korzystania z usług: www.google.com/analytics/terms/pl.html.
Przegląd informacji o ochronie danych: www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html.
Oświadczenie o ochronie danych: www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.
5.1. Google Tag Manager
Google Tag Manager to rozwiązanie, dzięki któremu możemy zarządzać tzw. znacznikami
witryny internetowej za pośrednictwem pojedynczego interfejsu (a także integrować usługę
Google Analytics oraz inne usługi marketingowe firmy Google dostępne w ramach naszej oferty internetowej). Sam Tag Manager (który wprowadza znaczniki) nie przetwarza danych osobowych użytkowników. Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat usług firmy Google
dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników. Wskazówki dotyczące korzystania: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html.
5.2. Google Universal Analytics
Wykorzystujemy Google Analytics w formie „Analityki uniwersalnej”. „Analityka uniwersalna”
opisuje procedurę Google Analytics, w ramach której przeprowadzana jest analiza użytkownika
na podstawie pseudonimizowanego identyfikatora użytkownika, dzięki czemu zostaje stworzony pseudonimiczny profil użytkownika, który zawiera informacje zbierane na podstawie korzystania z różnych urządzeń (tzw. „Monitorowanie aktywności na różnych urządzeniach”).
6. Inne funkcje i oferty w naszej witrynie
Oprócz możliwości korzystania z naszej witryny do celów czysto informacyjnych zapewniamy
również dostęp do różnych usług dla zainteresowanych użytkowników. Aby z nich korzystać,
musisz podać dane osobowe. Używamy tych danych, by świadczyć stosowne usługi,
przestrzegając oczywiście zasad przetwarzania danych.
W niektórych przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy
obsługują naszą witrynę i powiązane procesy. Przestrzegamy wymagań art. 28 RODO oraz
wymogów Ustawy . Zawarliśmy z podmiotami przetwarzającymi umowę dotyczącą przetwarzania zgodnie z ustalonymi instrukcjami, która gwarantuje, iż Twoje dane osobowe są przetwarzane w konkretnym celu i nie są ujawniane.
W szczególności, korzystamy z usług
Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Niemcy
Jeżeli przetwarzanie danych przez usługodawcę odbywa się w kraju trzecim (bez odpowiednich przepisów o ochronie danych), przetwarzanie jest chronione umowami międzynarodowymi
zgodnie z wymogami europejskimi.
Informacje na temat odpowiednich lub właściwych gwarancji oraz możliwości otrzymania ich
kopii można uzyskać na żądanie od pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
Nasza witryna korzysta również z funkcji innych dostawców usług. Jeżeli chcesz z nich
korzystać, zostajesz przekierowany do rzeczywistej witryny dostawcy danej usługi. Zanim
nastąpi faktyczne przekierowanie, zostaniesz o tym poinformowany. Możesz zapoznać się z
odpowiednimi oświadczeniami o ochronie danych w witrynach internetowych dostawców
usług.
Ponieważ dostawcy Ci oferują usługi we własnym imieniu i dla własnych celów, firma Balluff nie
ma wpływu na te oferty ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.
6.1 Formularz kontaktowy
Użytkownicy naszej witryny mogą również kontaktować się z nami bezpośrednio. Kiedy
przesyłasz nam e-maila lub formularz kontaktowy, zapisujemy podane przez Ciebie dane
(adres e-mail, imię i nazwisko i numer telefonu), by móc odpowiedzieć na Twoje pytania. Usuniemy wygenerowane w związku z tym dane, gdy ich przechowywanie nie będzie dalej wymagane oraz gdy zakończą się wszelkie okresy przechowywania danych wymagane przepisami
prawa.
Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych określa art. 6 par. 1 lit. a. Konieczne jest również spełnienie wymagań wstępnych określonych w art. 6 lit. b ustawy RODO.
6.2 Korzystanie z usług naszego sklepu internetowego
Kiedy korzystasz z naszego sklepu internetowego przetwarzamy Twoje dane w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia. Na potrzeby realizacji umówi wymagane obowiązkowe
dane szczegółowe są zaznaczone oddzielnie, natomiast pozostałe informacje są dobrowolne.
Podczas przetwarzania płatności korzystamy z usług innych dostawców. Informacje dotyczące
Twojego konta bankowego są przekazywane do odpowiedniego banku lub instytucji kredytowej oraz do dostawcy usługi uwierzytelniania płatności. Podstawę prawną do tych działań
określa art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b ustawy RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do
realizacji umowy.
Więcej informacji na temat strategii ochrony danych naszego dostawcy usług płatniczych
można znaleźć pod następującym złączem (English version):
https://www.concardis.com/de-en/protecting-your-data

Możesz dobrowolnie utworzyć konto klienta, które posłuży nam do przechowywania Twoich
danych na potrzeby przyszłych zakupów. Podczas tworzenia konta podawane przez Ciebie
dane są zapisywane do odwołania. Możesz w każdej chwili usunąć swoje dane, które nie są
objęte prawnym obowiązkiem przechowywania w obszarze klienta.
Podstawę prawną do przechowywania Twoich danych osobowych w tym kontekście stanowi art. 6 lit. a RODO.
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą określać minimalny okres obowiązkowego
przechowywania danych. W takim wypadku, będą one przez nas przechowywane zgodnie
z wymaganiami prawa.
Proces zamawiania jest szyfrowany za pomocą technologii SSL, aby nie dopuścić do
nieupoważnionego dostępu stron trzecich do Twoich danych osobowych, a zwłaszcza
szczegółowych informacji dotyczących konta bankowego.
6.3 Biuletyn informacyjny (Newsletter)
Potrzebujemy Twojej zgody na subskrybowanie naszego biuletynu, który zawiera informacje
na temat nowych, interesujących produktów.
W przypadku rejestracji korzystamy z tzw. procedury podwójnego potwierdzenia. Oznacza
to, że po rejestracji automatycznie otrzymasz e-maila na adres podany podczas rejestracji.
W tym e-mailu poprosimy Cię o potwierdzenie adresu e-mail. Zapisujemy również rejestry
potwierdzeń. Celem tej procedury jest udokumentowanie rejestracji.
Do wysyłania biuletynu informacyjnego potrzebny jest tylko Twój adres e-mail. Podanie
innych (osobno oznaczonych) danych jest dobrowolne. Używamy tych danych, by móc
zwracać się do Ciebie osobiście.
Po otrzymaniu potwierdzenia zapiszemy Twój adres e-mail do celów wysyłania biuletynu.
Podstawę prawną do tych działań określa art. 6 par. 1 ust. 1 lit. a RODO.
Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy, że klikniesz link w
wiadomości e-mail z biuletynem lub wyślesz e-maila na adres balluff@balluff.pl.
Do wysyłania biuletynu korzystamy z usług dostawcy z siedzibą w Niemczech, którego
zobowiązaliśmy do przestrzegania przepisów o ochronie danych. Twoje dane są przez niego
wykorzystywane wyłącznie do celów przesyłania biuletynu Balluff. Twoje dane są przechowywane wyłącznie w europejskich centrach danych.
Nasze e-maile z biuletynem mogą zawierać odnośniki do specjalnych witryn firmy Balluff.
Dzięki temu możemy monitorować skuteczność inicjatyw marketingowych. Badania te przeprowadzane są na podstawie anonimowych danych, co uniemożliwia wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej tożsamości. Biuletyny mogą również zawierać linki do
witryn innych firm.
Będziemy przechowywać Twoje dane dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji biuletynu. Jeśli
anulujesz subskrypcję, zablokujemy Twoje dane, nie będziesz więc otrzymywać naszych
biuletynów w przyszłości.
6.4 Używanie funkcji chatu
Jeśli chcesz uzyskać bezpośrednie informacje na temat naszych produktów, usług lub
inne informacje dotyczące firmy Balluff, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio i
szybko, korzystając z funkcji czatu w naszej witrynie (w określonych godzinach). Aby
móc wziąć udział w czacie na żywo, musisz nam podać swoje imię i nazwisko oraz adres
e-mail. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych określa art. 6 par. 1 lit. f RODO.
Nasze zainteresowanie zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f dotyczy komunikacji z odpowiednimi
użytkownikami za pośrednictwem czatu na żywo. Inne dane osobowe podane nam przez
Ciebie podczas czatu na żywo są przekazywane dobrowolnie.
Usuniemy wygenerowane w związku z tym dane, gdy ich przechowywanie nie będzie dalej wymagane oraz gdy zakończą się wszelkie okresy przechowywania danych wymagane
przepisami prawa.
6.5 Wykorzystanie ikon mediów społecznościowych
Umieściliśmy w naszej witrynie ikony mediów społecznościowych. Dzięki jednemu kliknięciu
myszy możesz przejść do następujących mediów społecznościowych: Facebook, YouTube,
Twitter i LinkedIn. Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, co do zasady nie przekazujemy żadnych
Twoich danych osobowych dostawcom usług. Dostawcę platformy poznasz po logo. Ikona
w postach firmy Balluff zapewnia Tobie opcję przejścia bezpośrednio do witryn dostawców.
Nie mamy wpływu na gromadzone dane ani na metody przetwarzania danych stosowane przez platformy społecznościowe. Nie znamy też zakresu gromadzenia danych, celu ich
przetwarzania oraz okresów przechowywania. Nie wiemy też, kiedy dane są usuwane.
Możesz kliknąć ikonę i otrzymywać informacje od firmy Balluff na wybranej platformie.
Podstawę prawną do korzystania z usług platformy określa art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f RODO.
Poniżej znajdziesz adresy platform mediów społecznościowych, na których możesz
zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych stosowanymi przez te platformy.
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.
com/policy.php Facebook zobowiązuje się do przestrzegania umowy międzynarodowej
między UE i USA w sprawie prywatności, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA, policies.google.com/privacy,
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.
linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn zobowiązuje się do przestrzegania umowy
międzynarodowej między UE i USA w sprawie prywatności, www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework.
6.6 Rysunki CAD / modele 3D
Użytkownicy naszej witryny mogą pobierać z niej rysunki CAD / modele 3D. W tym zakresie
korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, firmy CADENAS GmbH, do której witryny Cię
przekierujemy. Dane osobowe, które ujawniasz przy tej okazji, są dalej przetwarzane przez
firmę CADENAS GmbH. Informacje na temat przetwarzania danych przez firmę CADENAS
GmbH znajdziesz w jej oświadczeniu o ochronie danych.
6.7 Integracja filmów YouTube
1) W naszych usługach dostępnych w trybie online stosujemy filmy wideo YouTube, które
są przechowywane na stronie www.youtube.com i można je odtwarzać bezpośrednio na
naszej witrynie.
2) Kiedy odwiedzasz witrynę, YouTube otrzymuje informację, że otworzyła się odpowiednia
podstrona z naszej strony internetowej. YouTube zbiera również następujące dane:
Adres IP
Data i czas żądania
Różnica w strefach czasowych względem czasu uniwersalnego (GMT)
Treść żądania (konkretna strona)
Stan dostępu/kod stanu HTTP
Objętość przesłanych danych
Witryna internetowa, z której pochodzi żądanie
Przeglądarka
System operacyjny i jego interfejs
Język i wersja przeglądarki.
Dane są zbierane niezależnie od tego, czy YouTube przekazuje informacje o koncie użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik się loguje lub o braku konta
użytkownika. W przypadku zalogowania w witrynie Google Twoje dane są przypisywane
bezpośrednio do Twojego konta. Jeżeli nie chcesz, aby dane były przydzielane do Twojego
profilu YouTube, musisz się wylogować, zanim aktywujesz przycisk. YouTube zapisuje Twoje
dane (np. profile użytkownika) i wykorzystuje je do kierowania reklam, badań marketingowych i/lub dopasowywania swojej witryny do potrzeb odbiorcy. Wszelkie analizy tego typu
są przeprowadzane w szczególności (nawet w przypadku użytkowników, którzy nie są zalo-

gowani) w celu skierowania odpowiednich treści reklamowych oraz w celu poinformowania
innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej witrynie. Masz
prawo nie zgodzić na tworzenie takich profili użytkownika. Informację o braku zgody należy
wysłać do YouTube.
3) Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania przez
YouTube znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych. W nim możesz również znaleźć
informacje na temat Twoich praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności:
www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google również przetwarza Twoje dane osobowe
w USA i zobowiązuje się do przestrzegania umowy międzynarodowej między UE i USA w
sprawie prywatności, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
6.8 Integracja Google Maps
1) W tej witrynie internetowej wykorzystujemy Google Maps. Oznacza to, że wyświetlamy
interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie i umożliwiamy wygodne korzystanie z funkcji
mapy.
2) Kiedy odwiedzasz witrynę, Google otrzymuje informację, że otworzyła się odpowiednia podstrona z naszej strony internetowej. Google zbiera również dane wymienione w
punkcie 6.8.2. Dane są zbierane niezależnie od tego, czy Google przekazuje informacje o
koncie użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik się loguje lub o braku konta
użytkownika. W przypadku zalogowania w witrynie Google Twoje dane są przypisywane
bezpośrednio do Twojego konta. Jeżeli nie chcesz, aby dane były przydzielane do Twojego
profilu Google, musisz się wylogować, zanim aktywujesz przycisk. Google zapisuje Twoje
dane (np. profile użytkownika) i wykorzystuje je do kierowania reklam, badań marketingowych i/lub dopasowywania swojej witryny do potrzeb odbiorcy. Wszelkie analizy tego typu
są przeprowadzane w szczególności (nawet w przypadku użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu skierowania odpowiednich treści reklamowych oraz w celu poinformowania
innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej witrynie. Masz
prawo nie zgodzić na tworzenie takich profili użytkownika. Informację o braku zgody należy
wysłać do Google.
3) Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania przez
dostawcę wtyczki znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy. W nim możesz
również znaleźć informacje na temat Twoich praw i opcji ustawień dotyczących ochrony
prywatności: www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google również przetwarza Twoje dane
osobowe w USA i zobowiązuje się do przestrzegania umowy międzynarodowej między UE i
USA w sprawie prywatności, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
7. Korzystanie z narzędzi do przekierowywania treści
W naszej witrynie internetowej korzystamy z tzw. technologii przekierowywania treści. Korzystamy z przekierowywania treści w celu kategoryzowania odwiedzających witrynę na grupy
użytkowników. Podstawę prawną do przetwarzania określa art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f ustawy
RODO.
7.1 Przekierowywanie treści Facebook
Pozwala nam to na wykorzystywanie istotnych wiadomości reklam na witrynach Facebook.
Z kolei w celu mierzenia powodzenia naszych działań marketingowych zainstalować na naszych stronach kod Facebook pixel. Jest to narzędzie do przekierowywania treści/marketingu wtórnego sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto,
CA 94304, USA. Kiedy odwiedzasz naszą witrynę i akceptujesz marketingowe pliki cookie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebook zostaje nawiązane bezpośrednie
połączenie za pośrednictwem kodu pixel firmy Facebook. Firma Facebook otrzymuje informacje o fakcie odwiedzenia przez Ciebie naszej strony internetowej wraz z Twoim adresem
IP. Oznacza to, że Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach internetowych z
Twoim kontem użytkownika. Nie otrzymujemy informacji na temat zawartości przesyłanych
danych, ani sposobu ich wykorzystywania przez firmę Facebook. Nie mamy również
możliwości przypisania tych danych do Twojej osoby. Więcej informacji na temat opcji ochrony Twojej prywatności na witrynach Facebook znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych firmy Facebook na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz zarządzać
treściami i informacjami udostępnianymi za pomocą aplikacji Facebook, korzystając z
narzędzia „Rejestr aktywności” lub pobrać je z Facebook za pomocą narzędzia „Pobierz
swoje dane”.
Jeżeli chcesz wyłączyć w swojej przeglądarce funkcję przekierowywania treści za
pośrednictwem aplikacji Facebook, skorzystaj z funkcji wyłączenia stosowania w ustawieniach plików cookie.
7.2 Google Adwords Conversion
(1) Używamy Google Adwords do przyciągania uwagi użytkowników do naszych atrakcyjnych ofert za pomocą reklam (tzw. Google Adwords) w zewnętrznych witrynach internetowych. Jesteśmy w stanie ocenić skuteczność poszczególnych metod reklamowych
w odniesieniu do danych kampanii reklamowych. Wykorzystujemy to do przedstawiania
Tobie reklam, które są dla Ciebie interesujące, dostosowywania naszej witryny do Twoich
oczekiwań i budowania sprawiedliwej wyceny naszych kosztów reklamowych.
(2) To medium reklamowe jest dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „Serwera reklamowego”. W tym zakresie wykorzystujemy pliki cookie serwera reklamowego, który
umożliwia pomiar określonych parametrów na potrzeby oceny wydajności, takich jak umieszczania reklam lub kliknięcia użytkownika. Jeżeli odwiedzisz naszą witrynę internetową
poprzez reklamę Google, Google Adwords umieści na Twoim komputerze plik cookie. Pliki
te zwykle tracą swoją ważność po upływie 30 dni, a ich celem nie jest personalna identyfikacja użytkownika. W przypadku tego pliku cookie zapisywany jest zwykle unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na jedno umieszczenie (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (informacja istotna w przypadku rozmów po obejrzeniu), a także informacje
dotyczące wyłączenia (wskazanie, że użytkownik nie życzy sobie dalszych prób kontaktu).
Dane te zapisuje się jako wartości analityczne.
(3) Te pliki cookie umożliwiają firmie Google identyfikację Twojej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta AdWords, a plik cookie
zapisany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klient mają możliwość ustalenia, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do tej strony. Do każdego klienta
AdWords przypisywany jest inny plik cookie. Nie ma możliwości śledzenia plików cookie
przez witryny internetowe klientów AdWords. Nie zbieramy oraz nie przetwarzamy żadnych
danych osobowych we wskazanych narzędziach reklamowych. Google dostarcza nam jedynie analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz jesteśmy w stanie stwierdzić, które z
wykorzystanych narzędzi reklamowych były najbardziej skuteczne. Nie otrzymujemy dodatkowych danych z powodu używania mediów reklamowych. Nie jesteśmy również w stanie
zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.
(4) Dzięki używanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie
nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze przetwarzanie danych zbieranych przez Google za pomocą tego narzędzia, a tym samym
przekazujemy Tobie informacje zgodnie ze znanym poziomem informacji: Dzięki integracji
AdWords Conversation firma Google otrzymuje informacje wyszukiwane przez Ciebie na
odpowiedniej stronie naszej witryny lub informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam. W
przypadku zarejestrowania się do usługi Google firma Google może przypisać wizytę do
Twojego konta. Nawet w razie braku rejestracji w Google lub w przypadku niezalogowania
istnieje możliwość, że dostawca pozna i zapisze Twój adres IP.
(5) Możesz zrezygnować z uczestniczenia w procesie śledzenia na kilka różnych sposobów:
a) za pomocą odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce, w szczególności przez
odrzucenie plików cookie stron trzecich, co oznacza, że nie chcesz otrzymywać reklam od
dostawców zewnętrznych; b) przez wyłączenie plików cookie dla śledzenia rozmów dzięki
zmianie ustawień przeglądarki tak, aby pliki cookie pochodzące z domeny „www.google-

adservices.com” były blokowane, https://www.google.pl/settings/ads, przy czym to ustawienie zostaje usunięte w przypadku usunięcia plików cookie; c) przez wyłączenie reklam
powiązanych z zainteresowaniami od dostawców, którzy stanowią część kampanii samoczynnej regulacji „O nas”, za pośrednictwem łącza http://www.aboutads.info/choices, przy
czym to ustawienie zostaje usunięte w przypadku usunięcia plików cookie; d) przez trwałe
wyłączenie opcji w używanych przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, korzystając z łącza http://www.google.com/settings/ads/plugin. Pamiętaj jednak, że
jeśli to zrobisz, niektóre funkcje w tej ofercie mogą być niedostępne.
(6) Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych określa art. 6 par. 1 ust.
1 lit. f ustawy RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google znajduje się
tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/
pl.html. Możesz również odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google zobowiązuje się do przestrzegania umowy międzynarodowej między UE i USA w sprawie prywatności, www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework.
8. Okres przechowywania danych
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, na
potrzeby których zgromadziliśmy te dane, lub tak długo, jak wymaga tego prawo. Dane są
przechowywane dłużej niż przez okres wymagany prawem tylko, jeżeli jest to konieczne ze
względu na prawa, zasady lub inne przepisy Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego Unii
Europejskiej, którego prawu podlegamy. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w
witrynach poszczególnych funkcji wymienionych w naszej witrynie.
9. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych lub wycofanie zgody
W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Zawiadomienie o wycofaniu zgody możesz wysłać na adres balluff@balluff.pl. Pamiętaj, że ze
względów prawnych możemy być zmuszeni do dalszego przechowywania Twoich danych
pomimo otrzymania braku zgody lub wycofania zgody.
W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w
celach reklamowych. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 1.
10. Twoje prawa
W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych jesteś ich właścicielem w rozumieniu ustawy RODO i masz następujące prawa względem podmiotu odpowiedzialnego:
Prawo dostępu
Prawo poprawienia lub usunięcia
Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych
Prawo do przenoszenia danych
W każdym momencie masz prawo złożyć do urzędu nadzorującego ochronę danych
zażalenie dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
11. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych
Ze względu na dynamiczny rozwój oferty internetowej i możliwe zmiany w prawie, czasami może być potrzebna zmiana naszego oświadczenia o ochronie danych. Z tego względu
należy zawsze sprawdzać aktualną wersję swojego oświadczenia o ochronie danych.

