Oświadczenie o ochronie danych osobowych
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Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą, a także naszymi
usługami i rozwiązaniami.
Przywiązujemy ogromne znaczenie do ochrony i bezpieczeństwo danych i pragniemy zapewnić Państwa,
że traktujemy tę kwestię bardzo poważnie.
W związku z tym, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić zgodność z
wymaganiami wprowadzonymi przez odpowiednie ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) i federalną ustawę o ochronie danych (BDSG).
Przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej strony internetowej
jest dla nas bardzo ważne, bo chcemy zagwarantować, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w
sposób zgodny z zasadami ochrony danych.

§ 1 Definicje
W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności używamy następujących terminów:
(1) Dane osobowe
„Dane osobowe" oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą").
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić
bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie na podstawie takich danych identyfikujących, jak
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy
lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną charakterystykę danej osoby
fizycznej.
(2) Przetwarzane dane
„Przetwarzane dane "to wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez administratora danych.
(3) Przetwarzanie
„Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych
osobowych lub zbiorach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny, takich
jak gromadzenie, zapis, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie
lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez
przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub
kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
(4) Ograniczenia przetwarzania
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„Ograniczenie przetwarzania" jest równoznaczne z oznaczaniem przechowywanych danych
osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
świadczenie o ochronie danychosobowych - www.steep.de
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(5) Profilowanie
„Profilowanie" oznacza wszelkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych w celu oceny wybranych
aspektów osobowych związanych z wybraną osobą fizyczną, w szczególności w celu analizy
lub prognozowania kwestii związanych z wydajnością pracy, sytuacją finansową, zdrowiem,
osobistymi preferencjami, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniami, lokalizacją lub
przemieszczaniem się wybranej osoby fizycznej.

(6) Pseudonimizacja
„Pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można
ich przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych
informacji.
Zakłada się, że dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom
technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną
przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

(7) Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
„Administrator danych" lub „osoba odpowiedzialna za przetwarzanie" oznacza osobę fizyczną
lub prawną, urząd publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi
podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. przypadku, w którym
cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub państwa
członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą zostać
przewidziane w przepisach Unii lub państwa członkowskiego.
(8) Podmiot przetwarzający dane
„Podmiot przetwarzający dane” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władze publiczne,
agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.
(9) Odbiorca danych
„Odbiorca danych" to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot,
któremu dane osobowe są ujawniane bez względu na to, czy osoba ta jest stroną trzecią, czy
też nie.Niemniej, za odbiorcę danych nie jest uznawany żaden organ, który może otrzymać
dane osobowe w związku z prowadzonym dochodzeniem zgodnie z prawem Unii lub prawem
państw członkowskich.
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(10) Strona trzecia
„Strona trzecia" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władze publiczne, agencję lub organ
inny niż osoba, której dane dotyczą, administratora danych, podmiot przetwarzający oraz
osoby, które podlegają bezpośrednio administratorowi danych lub podmiotowi
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przetwarzającemu, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
(11) Zgoda
„Zgoda" oznacza każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie przez osobę, której
dane dotyczą, jej zgody w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego potwierdzenia
wskazującego, że dana osoba zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych.

§ 2 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych i
identyfikacji dostawcy usług
(1) Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych podczas
korzystania z tej strony internetowej.
(2) Podmiotem świadczącym usługi zgodnie z § 13 Ustawy o telekomunikacji (TMG) i organem
odpowiedzialnym zgodnie z rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych jest spółka
steep GmbH (patrz: informacje prawne zamieszczone w stopce strony).

§ 3 Bezpieczeństwo danych
Nieustannie wprowadzamy najnowsze zabezpieczenia techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa
danych, w szczególności w celu ochrony Państwa danych przed zagrożeniami związanymi z transmisją
danych oraz nieuprawnionym dostępem stron trzecich.
Nasze zabezpieczenia są na bieżąco dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
(1) Korzystanie z tej strony internetowej ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie przetwarzamy
żadnych danych osobowych, z wyjątkiem danych przesyłanych przez przeglądarkę
internetową w celu umożliwienia użytkownikowi odwiedzenia strony internetowej.

Powyższe dane obejmują:

• Adres IP
• Datę i godzinę odwiedzin
• Różnicę między daną strefą czasową i Uniwersalnym Czasem Greenwich (GMT)
• Cel odwiedzin (konkretna strona)
• Status dostępu/Kod statusu HTTP
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• Wielkość jednorazowego transferu danych
• Identyfikator strony, z której zostało wysłane zapytanie
• Przeglądarkę
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• System operacyjny i jego interfejs
• Język i wersję oprogramowania przeglądarki
(2) Kiedy kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza
kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail, ewentualnie imię, nazwisko i numer
telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Zapisane w tym celu dane zostaną usunięte zgodnie z ustawowymi wymogami, jeżeli
przechowywanie nie jest już konieczne, lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone, jeżeli
dane muszą być zgodnie z prawem w dalszym ciągu przechowywane.
Podczas przeglądania naszej strony, na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookie.
Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twardym dysku przypisanym do
używanej przeglądarki. Powyższe pliki umożliwiają przekierowywane określonych danych do
miejsca, w którym ustawiane są pliki cookie.
Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera
użytkownika i służą wyłącznie do tworzenia bardziej przyjaznej dla użytkownika i wydajnej
strony.
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące typy plików cookie:

• Trwałe pliki cookie
• Pliki cookie osób trzecich
a) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być
różny, w zależności od rodzaju pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym
momencie w ustawieniach bezpieczeństwa wyszukiwarki użytkownika.

b) Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami
np. nie wyrazić zgody na zapisywanie wszystkich plików cookie. Chcielibyśmy jednak
zwrócić uwagę, że w takim przypadku może zdarzyć się, że nie będziesz mógł korzystać
ze wszystkich funkcji tej strony.
(3) Przechowywane informacje będą gromadzone oddzielnie od pozostałych danych, które
możemy otrzymywać od użytkownika. W szczególności, dane z plików cookie nie będą
łączone z innymi danymi użytkownika.

§ 5 Podstawa prawna przetwarzania
(1) Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, powyższa
zgoda jest podstawą prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
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(2) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w
celu zainicjowania lub wykonania umowy z użytkownikiem.

(3) Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do spełnienia
obowiązujących nas wymogów prawnych (np. w zakresie przechowywania danych),
podstawą przetwarzania są postanowienia Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
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(4) Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa
i uzasadnionymi interesami osób trzecich zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
Uzasadnionym interesem jest m.in. utrzymanie funkcjonalności naszych systemów
informatycznych, reklama produktów i usług własnych i firm trzecich, jak również
wymagana przepisami prawa dokumentacja kontaktów biznesowych.

§ 6 Usuwanie danych osobowych użytkownika
Adres IP użytkownika, który przechowujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, zostanie usunięty po
upływie czternastu dni. Usuwamy również Państwa dane osobowe, w chwili, w której zostanie
zrealizowany cel, w którym zostały one zebrane, jeśli przetwarzanie danych nie ma już zastosowania.Po
upływie tego czasu dane będą przechowywane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne zgodnie z
przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub innymi przepisami prawa europejskiego Unii lub państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlegamy.

§ 7 Prawa osób, których dane dotyczą
(1) Dostęp do danych osobowych
Użytkownik ma prawo zażądać od osoby odpowiedzialnej następujących informacji:

• cele, dla których dane osobowe będą przetwarzane,
• kategorie przetwarzanych danych osobowych,
• odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe użytkownika zostały przekazane
lub zostaną ujawnione,

• planowany czas przechowywania danych osobowych użytkownika lub, jeśli nie jest to
możliwe, kryteria określania czasu przechowywania,

• użytkownik ma prawo zażądać ujawnienia informacji, czy jego dane osobowe zostaną
przekazane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym,
użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z
przekazywaniem danych, zgodnie z postanowieniami Art. 46 RODO.

(2) Prawo do poprawienia danych
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Użytkownik ma prawo żądać od administratora danych sprostowania i/lub uzupełnienia
wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które go dotyczą.
Administrator danych jest odpowiedzialny za niezwłoczne poprawienie danych.
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(3) Prawo do usunięcia danych

a)

Użytkownik ma prawo zażądać od administratora danych natychmiastowego usunięcia
swoich danych osobowych, a Administrator danych jest zobowiązany niezwłocznego
usunąć powyższe dane, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

•

dane osobowe użytkownika nie są już wymagane do celów, dla których zostały
zgromadzone lub były w inny sposób przetwarzane.

•

użytkownik cofnął zgodę, na podstawie której jego dane były przetwarzania zgodnie z
Art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej dla ich
przetwarzania.

•

Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i nie ma
uzasadnionych nadrzędnych powodów przetwarzania, lub użytkownik sprzeciwił się
przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 2 RODO.
Dane osobowe użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

•

Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego
zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, którym podlega administrator
danych.

Dane osobowe użytkownika zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego
świadczonymi zgodnie z Art. 8 ust. 1 RODO.

b)

Inormacje dla stron trzecich
Jeżeli podmiot odpowiedzialny ujawni dane osobowe użytkownika i jest zobowiązany do
ich usunięcia zgodnie z Art. 17 ust. 1 RODO, podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany
podjąć odpowiednie środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępne technologie
i koszty wdrożenia, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane
osobowe, że użytkownik, będący osobą, której dane dotyczą, zwrócił się do niego z
żądaniem usunięcia wszystkich linków do powyższych danych osobowych, ich kopii lub
replikacji.

c)

Wyjątki
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Prawo do żądania usunięcia danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest
konieczne.

•

do wykonania wolności słowa i prawa do informacji,

•

do wypełnienia obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw
członkowskich, którym podlega administrator danych, lub do wykonania zadania
wpisującego się w interes publiczny lub wykonywanego w interesie publicznym, lub do
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wykonania zadania, które nie jest sprzeczne z interesem publicznym, wykonywania
urzędowej władzy powierzonej administratorowi danych,

•

ze względu na interes publiczny związany z interesem zdrowia publicznego, zgodnie z art.
1. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) 3 RODO,

•

do celów archiwalnych zgodnych z interesem publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystyczne zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, w zakresie, w
jakim ustawa, o której mowa w ust. a) może uniemożliwić lub poważnie utrudnić
osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub

•

w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

(4) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Zgodnie z poniższymi warunkami, użytkownik może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie
przetwarzania danych osobowych:

• w przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych przez okres czasu, w
którym możliwe jest

• zweryfikowanie dokładności danych użytkownika przez podmiot przetwarzający,
• w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się niezgodne z prawem, a
użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych osobowych i zamiast tego żąda
ograniczenia wykorzystania danych osobowych,

• administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono
jeszcze, czy uzasadnione powody, dla których podmiot przetwarzający dane mają
pierwszeństwo nad powodami podanymi w uzasadnieniu przez użytkownika.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika zostało ograniczone, dane te - za
wyjątkiem ich przechowywanie - mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub
w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw bądź ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, bądź też ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa
członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi
warunkami, przed wycofaniem ograniczenia zostaniecie Państwo poinformowani o powyższym
fakcie przez podmiot przetwarzający dane.
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(5) Prawo do ograniczenia przetwarzania
W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych
osobowych z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji, w tym profilowania w oparciu o
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powyższe przepisy, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
W takim przypadku, strona odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać Państwa danych
osobowych, chyba, że jest w stanie udowodnić, że istnieją istotne powody przetwarzania
danych, które będą objęte ochroną i które przeważają nad Państwa interesami, prawami i
wolnościami, lub przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń
prawnych.
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach reklamy bezpośredniej, mają
Państwo prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzaniu Państwa danych
osobowych na potrzeby takiej reklamy, dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim
jest ono związane z powyższą formą reklamy bezpośredniej,
Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Państwa
dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

(6) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnej chwili, bez podawania konkretnego powodu.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie
udzielonej przez użytkownika zgody do momentu jej cofnięcia.
Strona poszkodowana jest świadoma, że powyższe odwołanie może mieć wpływ na
kontynuację stosunku umownego.
(7) Prawo do przekazywania danych
Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych w usystematyzowanym,
powszechnym formacie czytelnym dla urządzeń elektronicznych, który udostępnił osobie
odpowiedzialnej.
(8) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych
osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez stronę
odpowiedzialną.

§ 8 Wtyczki mediów społecznościowych
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(1) Celowo zdecydowaliśmy się nie korzystać z wtyczek do mediów społecznościowych.
Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej dane użytkownika nie są
automatycznie przenoszone na serwery serwisów społecznościowych, takich jak Xing,
LinkedIn, Facebook lub podobnych.
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(2) Zamiast wtyczek do serwisów społecznościowych zdecydowaliśmy się na wprowadzenie
linków, aby dane nie były przekazywane z wyprzedzeniem do serwisów
społecznościowych.
(3) Jeśli użytkownik wyraża na to zgodę, za pośrednictwem naszej strony internetowej można
połączyć się z serwisami społecznościowymi, takimi jak Xing, LinkedIn lub Facebook
poprzez link. Przekierowanie do serwisu społecznościowego jest możliwe wyłącznie
wtedy, kiedy użytkownik świadomie kliknie na odpowiedni link.

§ 9 Linki do innych stron internetowych
(1) Jako dostawca naszej strony internetowej, jesteśmy odpowiedzialni za treść naszej
własnej strony internetowej.
Być może będziemy musieli wyróżnić własne treści od linków do treści dostarczanych
przez inne strony, za które nie możemy przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności i nie
możemy uznawać zamieszczanych na nich treści za nasze własne.
Nie mamy jednak żadnego wpływu na to, czy dostawcy podłączonych do naszej witryny
stron internetowych przestrzegają odpowiednich przepisów w sprawie ochrony danych
osobowych.
Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych innych
dostawców, nawet jeśli są one dostępne za pośrednictwem linków zamieszczonych na
stronie internetowej spółki steep GmbH.
(2) Z tego powodu należy przestrzegać odpowiednich przepisów o ochronie danych
osobowych innych dostawców.
W związku z tym, nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych
podmiotów trzecich. Wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez błędne lub
niezgodne z prawem treści zamieszczone na stronie internetowej ponosi wyłącznie ich
dostawca.
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§ 10 Fanpage na Facebooku
(1) Spółka steep GmbH prowadzi swoją stronę na Facebooku, gdzie prowadzona jest
komunikacja z użytkownikami i prezentowane są interesujące elementy naszej oferty
usług.
żytkownicy odwiedzający naszą stronę na Facebooku korzystają z platformy technicznej i
usług spółki Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irlandia i powinni zapoznać się z warunkami korzystania z dostępnych tam usług.
Przypominamy, że użytkownik korzysta z tej strony na Facebooku i jej funkcji wyłącznie
na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np.
komentowanie, udostępnianie, ocenianie). Opcjonalnie, powyższe informacje są także
dostępne na naszej witrynie pod adresem: www.steep.de.
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Odwiedzając naszą stronę na Facebooku, użytkownik przyjmuje do świadomości, że
Facebook gromadzi m.in. takie dane, jak adres IP użytkownika oraz inne informacje, które
są dostępne na jego komputerze w postaci plików cookie.
Powyższe informacje są wykorzystywane do przekazywania nam, czyli podmiotowi
prowadzącemu swoją stronę na Facebooku, informacji statystycznych na temat ruchu na
witrynie.
Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na Facebooku pod
następującym linkiem: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
Dane zebrane w tym kontekście na temat użytkownika są przetwarzane przez spółkę
Facebook Ltd. i mogą być przekazywane do krajów znajdujących się poza granicami Unii
Europejskiej. Informacje, które otrzymuje Facebook, oraz sposób ich wykorzystania
zostały ogólnie opisane przez spółkę Facebook w wytycznych dotyczących wykorzystania
danych.
Znajdują się tam również informacje o tym, jak skontaktować się ze spółką Facebook i jak
ustawiać reklamy.
Wytyczne dotyczące wykorzystania danych są dostępne pod następującym linkiem:
https://dede. facebook.com/about/privacy
Pełne wytyczne dotyczące przetwarzania danych na Facebooku można znaleźć tutaj:
https://dede. facebook.com/full_data_use_policy
Sposób, w jaki spółka Facebook wykorzystuje dane zebrane podczas wizyt na jej
stronach do własnych celów, w jakim stopniu działania na stronie Facebooka są
przypisane do poszczególnych użytkowników, jak długo Facebook przechowuje powyższe
dane i czy dane zebrane podczas odwiedzin na stronie Facebooka są przekazywane
stronom trzecim, nie zostały ostatecznie i wyraźnie określone przez spółkę Facebook i
dlatego nie jest dla nas dostępne.
Po wejściu na stronę serwisu Facebook, adres IP przypisany do urządzenia jest
przesyłany do serwisu Facebook. Przedstawiciele Facebooka twierdzą, że powyższy
adres IP jest anonimizowany (jako "niemiecki" adres IP) i zostaje usunięty po upływie 90
dni. Ponadto Facebook przechowuje informacje o urządzeniach swoich użytkowników (np.
w ramach funkcji „powiadamiania o rejestracji”). W razie potrzeby, Facebook może
przypisywać adresy IP poszczególnym użytkownikom.
Jeśli jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku jako użytkownik, to na urządzeniu, z
którego korzystasz zostały zapisane pliki cookie umożliwiające identyfikację ciebie jako
użytkownika serwisu Facebook.
Dzięki temu Facebook może śledzić, że odwiedziłeś tę stronę i w jaki sposób z niej
korzystałeś.
Dotyczy to również wszystkich innych stron w serwisie Facebook. Przyciski wbudowane
na stronach internetowych umożliwiają Facebookowi rejestrowanie wizyt na odpowiednich
stronach i przypisywanie ich do profilu użytkownika na Facebooku. Powyższe dane mogą
być wykorzystane do dostosowania treści lub reklamy do potrzeb użytkownika.
Aby tego uniknąć, należy wylogować się z Facebooka lub wyłączyć funkcję „nie
wylogowuj mnie", usunąć pliki cookie na urządzeniu oraz zamknąć i ponownie uruchomić
przeglądarkę.
W ten sposób usuwane są informacje z Facebooka, które natychmiast identyfikują
użytkownika.
Po wykonaniu powyższej operacji, użytkownik będzie mógł nadal korzystać z naszej
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strony na Facebooku, ale bez ujawniania swojego identyfikatora na Facebooku.
Po wejściu na interaktywne funkcje strony (takie jak komentarz, udostępnianie,
wiadomość itp.), pojawia się ekran logowania na Facebooku. Po zalogowaniu się,
Facebook rozpozna Cię ponownie jako konkretnego użytkownika.
(2) Korzystanie z narzędzia statystyki grup odbiorców (Facebook Insights)
W związku z prowadzeniem strony w serwisie, spółka Facebook zapewnia nam tzw. wgląd w
statystyki grup jej odbiorców. Dane na stronie Insights są przetwarzane na podstawie umowy o
wspólnym przetwarzaniu danych osobowych, którą zawarliśmy ze spółką Facebook Ireland
Limited („Facebook").

a) Cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych generowanych przez narzędzie Insights ma na celu
umożliwienie nam uzyskania statystyk, które Facebook generuje na podstawie wizyt na naszej
stronie na Facebooku.
Powyższe zestawienia umożliwiają nam zapoznanie się z profilami osób odwiedzających
naszą stronę na Facebooku lub korzystających z naszych aplikacji w celu dostarczenia im
odpowiednich treści i opracowania funkcji, które mogą być dla nich bardziej interesujące.
W szczególności, możemy otrzymywać informacje demograficzne i geograficzne o naszych
docelowych odbiorcach, które mogą, na przykład, być dla nas źródłem informacji o tym, gdzie
powinniśmy przeprowadzać konkretne promocje i zasadniczo umożliwiają nam jak bardziej
efektywne kierowanie naszej oferty informacyjnej.
Statystyki odwiedzin sporządzane przez spółkę Facebook są nam przekazywane wyłącznie w
formie zanonimizowanej.
Dodatkowo, wykorzystujemy naszą stronę na Facebooka do komunikacji z użytkownikami
serwisu lub osobami zainteresowanymi oraz do informowania ich o naszych aktualnych
ofertach i działaniach. Jeśli otrzymujemy w tym kontekście dane osobowe, są one
przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i nawiązywania interakcji.

b) Podstawa prawna przetwarzania
Wyżej wymienione cele wiążą się z naszym uzasadnionym interesem związanym z
przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c) Przetwarzanie danych poza granicami UE
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Dane użytkownika mogą być również przetwarzane przez spółkę Facebook Inc. z siedzibą w
USA poza granicami Unii Europejskiej. Spółka Facebook Inc. jest zobowiązana przestrzegać
warunków Tarczy Prywatności UE-USA i tym samym zobowiązała się postępować zgodnie z
europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
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d) Prawo do sprzeciwu
W ustawieniach preferencji reklamowych użytkownicy Facebooka mogą kontrolować stopień,
w jakim ich zachowania są rejestrowane podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku.
Inne opcje obejmują Ustawienia Facebooka lub formularz „Prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych”.
Informacje ogólne na ten temat są dostępne w polityce danych spółki Facebook.

e) Prawa osób, których dane dotyczą
Ponieważ tylko Facebook ma pełny dostęp do danych użytkowników, zalecamy, aby w
przypadku żądań dotyczących informacji lub wszelkich wątpliwości dotyczących praw
użytkowników, kontaktowali się Państwo bezpośrednio z serwisem Facebook.
Jeżeli nie chcą Państwo, aby ich dane podlegały opisanemu powyżej przetwarzaniu, prosimy
o usunięcie linku pomiędzy Państwa profilem użytkownika a naszą stroną, korzystając z opcji
„Cofnij polubienie strony" i/lub „Cofnij subskrypcję tej strony".
Aby uzyskać informacje na temat zarządzania lub usuwania istniejących informacji o
użytkowniku, odwiedź stronę Pomocy na Facebooku: https://dede.facebook.com/about/privacy
Jako dostawca usługi informacyjnej, nie przetwarzamy żadnych innych danych związanych z
korzystaniem z naszych usług.

§ 11 Integracja filmów YouTube i serwisu Google Maps
(1) Integracja filmów YouTube
Do naszego serwisu internetowego włączyliśmy filmy z YouTube, które są
przechowywane pod adresem http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane
bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej.
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Wszystkie materiały filmowe zostały zintegrowane w „trybie rozszerzonej ochrony
danych", co oznacza, że żadne dane użytkownika nie są przesyłane do serwisu YouTube,
pod warunkiem, że użytkownik nie odtwarzasz dostępnych filmów.
Dane określone w następnym akapicie nie zostaną przesłane, dopóki nie zostaną
odtworzone filmy. Nie mamy żadnego wpływu na tę transmisję danych.
Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, serwis YouTube otrzymuje informacje o
tym, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny.
Dodatkowo, zostaną przekazane mu dane określone w punkcie „Odwiedziny strony
internetowej i cel wykorzystania danych" niniejszego oświadczenia.
Powyższe informacje są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada i jest
zalogowany na swoim koncie w serwisie YouTube czy nie posiada takiego konta.
Po zalogowaniu się do serwisu Google, informacje o użytkowniku zostaną w bezpośredni
sposób powiązane z jego kontem.
Jeśli nie chcesz, aby Twój profil był powiązany z YouTube, musisz wylogować się zanim
aktywujesz przycisk.
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Serwis YouTube przechowuje Twoje dane w profilach użytkownika i, w zależności od
potrzeb, wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony
internetowej YouTube.
Powyższa analiza danych jest przeprowadzana (nawet w przypadku niezalogowanych
użytkowników) głównie w celu dostarczania reklam odpowiadających na określone
zapotrzebowanie i informowania pozostałych użytkowników serwisu społecznościowego o
działaniach użytkownika na naszej stronie.
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu określonych wyżej profili użytkownika i w
celu zgłoszenia swojego sprzeciwu, powinien skontaktować się z serwisem YouTube, aby
wykonać przysługujące mu prawa.
Dodatkowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez
YouTube są dostępne w Polityce prywatności YouTube.
Bardziej szczegółowe informacje na temat praw i zmiany ustawień dotyczących ochrony
prywatności są dostępne na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Serwis Google przetwarza również dane osobowe użytkowników w USA i przesyła je do
serwisu Tarczy Prywatności EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(2) Google Maps
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Nasza strona internetowa wykorzystuje serwis Google Maps, aby umożliwić
użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie naszych lokalizacji.
Użytkownik ma dostęp do interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej, co
ułatwia korzystanie z funkcji mapy.
Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej, serwis Google otrzymuje informacje,
że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej.
Dodatkowo, przekazywane są dane określone w punkcie „Odwiedziny na stronie
internetowej i cel korzystania z danych" niniejszego oświadczenia.
Transfer danych jest realizowany bez względu na to, czy użytkownik posiada konto
użytkownika serwisu Google i jest na nim zalogowany, czy też nie posiada takiego konta.
Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Google, jego dane zostaną przypisane
bezpośrednio do jego konta.
Jeśli użytkownik nie chce, aby jego profil był przypisany do serwisu Google, powinien
wylogować się przed włączeniem przycisku.
Serwis Google przechowuje dane użytkowników w formie profili użytkowników i
wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony
internetowej Google na podstawie określonych potrzeb.
Powyższa analiza jest przeprowadzana (nawet w przypadku niezalogowanych
użytkowników niezalogowanych) głównie w celu dostarczania reklam odpowiadających na
określone zapotrzebowanie i informowania pozostałych użytkowników serwisu
społecznościowego o działaniach użytkownika na naszej stronie.
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu powyższych profili użytkowników i w

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Strona 14 z 15

związku z tym, powinien skontaktować się z serwisem Google, aby wykonać
przysługujące mu prawo.
Dodatkowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez
dostawcę wtyczki są dostępne w polityce prywatności Google.
Tam też znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje na temat przysługujących im w
tym zakresie praw oraz możliwości ustawienia opcji ochrony Państwa prywatności:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Serwis Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega
postanowieniom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

§ 12 Wykorzystanie oprogramowania Matomo
(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z oprogramowania do analizy stron internetowych
Matomo (www.matomo.org), usługi, której dostawcą jest spółka InnoCraft Ltd, 150 Willis
St, 6011 Wellington, w Nowej Zelandii („Matomo”). Powyższe oprogramowanie jest
wykorzystywane do przetwarzania danych zgodnie z naszym uzasadnionym interesem w
ramach analiz statystycznych zachowania użytkowników oraz w celach optymalizacyjnych
i marketingowych zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. )f Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (DS-GVO).
Na podstawie powyższych danych można wygenerować zpseudonimizowane profile
użytkowników oraz dokonywać ich oceny w analogicznym celu.
Pliki cookies są wykorzystywane w tym samym celu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe,
które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby
odwiedzającej stronę.
Pliki cookies umożliwiają m.in. rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane zebrane z
wykorzystaniem technologii Matomo (łącznie ze zpseudonimizowym adresem IP
użytkownika) są następnie przetwarzane na naszych serwerach.
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(2) Informacje generowane przez pliki cookie w zanonimizoanym profilu użytkownika nie są
wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie są
łączone z danymi osobowymi dotyczącymi osoby, która kryje się pod danym
pseudonimem.
W tym celu korzystamy z wtyczki PrivacyManager Plugin programu Matomo, która
anonimizuje adres IP użytkownika.
(3) Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i ocenę danych użytkownika
zebranych podczas Państwa wizyty, mają Państwo prawo sprzeciwić się ich
przechowywaniu i wykorzystywaniu w dowolnej chwili.
W tym przypadku pliki opt-out są przechowywane w przeglądarce użytkownika, co
oznacza, że program Matomo nie gromadzi żadnych danych z sesji.
Należy pamiętać, że całkowite usunięcie plików cookie oznacza, że zostaną również
usunięte pliki cookie typu opt-out, a użytkownik będzie musiał ponownie aktywować
powyższą funkcję.
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§ 13 Użycie wtyczki Antispam Bee
steep używa wtyczkę "Antispam Bee", która jest oprogramowaniem open source stworzonym w
Niemczech i Szwajcarii. Wtyczka jest używana w celu zapobiegania spamu w komentarzach wśród
wpisów. Wtyczka może odróżnić, który komentarz został stworzony przez prawdziwą osobę lub bota
spamowego i automatycznie zablokować komentarze spamowe. Wtyczka nie gromadzi żadnych danych
użytkownika (np. adresu IP).
Dalsze informacje na temat wtyczki "Antispam Bee" można znaleźć tutaj:
https://github.com/pluginkollektiv/antispam-bee,
https://wordpress.org/plugins/antispam-bee/

§ 14 Aplikacje on-line
(1) Istnieje możliwość przesłania nam podania o pracę za pośrednictwem udostępnionego na stronie
interaktywnego formularza. W kontekście takiego zgłoszenia, będziemy przetwarzać dane
osobowe w sposób przedstawiony poniżej.
(2) Przetwarzamy informacje przesłane wraz z aplikacją, w szczególności imię i nazwisko, dane
kontaktowe, życiorys, itp. W naszej firmie jedynie pracownicy, którym powierzono przetwarzanie i
ocenę wniosku będą mieli dostęp do tych danych.
(3) W celu organizacji i realizacji procesu aplikacyjnego może być konieczne przekazanie danych
osobowych naszym klientom (firmom lub instytucjom państwowym) w celu oceny wniosku. W celu
technicznego przesyłania informacji, korzystamy również z usług operatora z którym jesteśmy
związani umową. Operator ten może mieć sporadycznie dostęp do dokumentów w ramach
realizacji swoich zadań.
(4) W celu prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia procedury rekrutacji, będziemy
przechowywać podanie o pracę przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu, dokumenty
użytkownika zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującym prawem, a dane osobowe zostaną w
trwały i nieodwracalny sposób usunięte.
(5) Jeżeli udzielą nam Państwo zgody, będziemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe, tak
abyśmy mogli poinformować o ofertach pracy w przyszłości. W tym przypadku, dane będą
nieodwracalnie usunięte po 18 miesiącach, chyba że ponownie wyrażą Państwo zgodę na
przechowywanie dokumentów.
(6) W takim przypadku mają Państwo prawa opisane powyżej w § 7, w szczególności prawo do
odwołania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu można się z nami
skontaktować w dowolnym momencie tak, jak opisano w § 15.

§ 15 Osoba kontaktowa ds. ochrony danych
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Inspektor ochrony danych
steep GmbH
Justus-von-Liebig-Strasse 18
53121 Bonn
datenschutz@steep.de

