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Informacja w sprawie RODO dla partnerów biznesowych 
 

 

W ramach naszej relacji biznesowej z Państwem musimy przetwarzać Państwa dane osobowe. „Dane 

osobowe" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osoby fizycznej (np. nazwiska i adresy).  

 

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych naszych partnerów biznesowych (takich jak klienci 

i dostawcy) jest bardzo ważna dla voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o., Dziekanów Polski, 

ul. Kolejowa 291, 05-092 Łomianki, Polska (dalej [„voestalpine”]). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa 

danych i powinność tę traktujemy bardzo poważnie. Oczekujemy tego samego od naszych partnerów 

biznesowych.  

 

Przesyłamy w załączeniu krótką informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych partnerów 

biznesowych: 

 

1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna 

 

W kontekście relacji biznesowych z partnerami biznesowymi, [voestalpine] może przetwarzać dane osobowe 

w następujących celach: 

» Komunikacji z partnerami biznesowymi na temat produktów, usług i projektów, np. w celu obsługi 

zapytań od partnerów biznesowych 

» Inicjowania, przetwarzania i zarządzania (umownymi) relacjami z klientami i utrzymywania relacji 

biznesowych pomiędzy [voestalpine] i partnerem biznesowym, np. w celu obsługi zamówień na 

produkty lub usługi, przetwarzania płatności, do celów księgowości, rozliczeń i windykacji, w celu 

dokonania dostaw, w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i napraw 

» Przeprowadzania ankiet zadowolenia klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, 

konkursów i innych działań lub wydarzeń promocyjnych 

» Utrzymania i ochrony bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych, zapobiegania 

i wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, prób oszustwa i innych przestępstw lub złośliwych działań 

» Zapewnienia zgodności z (i) obowiązkami prawnymi (takimi jak obowiązek prowadzenia ewidencji 

zgodnie z prawem podatkowym i prawem handlowym), oraz (ii) politykami voestalpine 

» Rozstrzygania sporów, egzekwowania naszych umów i stwierdzania, wykonania lub obrony prawnej 

roszczeń 

 

Dla wyżej wymienionych celów, [voestalpine] może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 

» Biznesowe dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adres miejsca pracy, numer telefonu służbowego 

oraz adres e-mail; 

» Dane płatnicze, takich jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w 

tym numery kart kredytowych oraz kody bezpieczeństwa kart; 

» Informacje pobrane z powszechnie dostępnych źródeł informacji, baz danych oraz agencji 

kredytowych;  
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» Inne informacje, które mają być przetworzone w celu zainicjowania, przetwarzania i zarządzania 

(umownymi) relacjami i utrzymywania relacji biznesowych lub informacje przekazane przez Państwa 

dobrowolnie, takich jak złożone zamówienia, szczegóły zamówienia, zapytania lub szczegóły 

projektu, korespondencja, inne dane odnoszące się do relacji biznesowych 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, w tym wykonania 

stosunku umownego lub czynności przedumownych z partnerem biznesowym.  

 

O ile nie zaznaczono inaczej, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) (w 

przypadku uzyskania zgody) lub art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

(RODO).  

» Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych lub do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy; 

» Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

administratora danych lub osoby trzeciej; 

 

Jeśli wyżej wymienione dane osobowe nie zostały podane lub są niewystarczające lub jeśli [voestalpine] nie 

może zebrać odpowiednich danych osobowych, cele opisane powyżej mogą nie zostać zrealizowane albo 

otrzymane zapytanie może nie zostać obsłużone. Należy pamiętać, że sytuacja taka nie może być uznana za 

brak wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy.  

 

2. Przeniesienie i ujawnianie danych osobowych  

 

Jeśli zezwala na to prawo, [voestalpine] może przekazać dane osobowe innym spółkom Grupy voestalpine 

(www.voestalpine.com/locations) lub sądom, organom władz, prawnikom lub innym partnerom biznesowym 

(np. partnerom w zakresie transportu i logistyki w celu realizacji i obsługi zleceń).  

 

Ponadto [voestalpine] zatrudnia podmioty przetwarzające dane (usługodawców) do przetwarzania danych 

osobowych (na przykład w ramach umowy wsparcia IT). Te podmioty przetwarzające dane są umownie 

zobowiązane do działania w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.  

 

Odbiorcy danych osobowych mogą być zlokalizowani w krajach poza Unią Europejską ("kraje trzecie"), w 

których obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak 

ustawodawstwo kraju danej osoby. W takim przypadku, w zależności od wymogów prawnych dane osobowe 

przekazywane będą tylko wtedy, gdy Komisja Europejska przyjęła decyzję o adekwatności wobec państwa 

trzeciego, jeżeli zostały uzgodnione odpowiednie zabezpieczenia (np. zostały zawarte standardowe klauzule 

umowne UE), odbiorca uczestniczy w zatwierdzonym systemie certyfikacji (np. EU-US Privacy Shield), wiążące 

reguły korporacyjne wdrażane są zgodnie z art. 47 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub istnieje 

odstępstwo w odniesieniu do konkretnych sytuacji, zgodnie z art. 49 Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (np. z powodu wyraźnej zgody na proponowany transfer, po otrzymaniu przez podmiot danych 

informacji o możliwym ryzyku takiego transferu danych z powodu braku decyzji o adekwatności i 

odpowiednich zabezpieczeń). Dalsze informacje oraz kopię wdrożonych środków można uzyskać od osoby 

kontaktowej wymienionej w punkcie 6. 

 

3. Okresy przechowywania 

 

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w momencie zbierania danych osobowych (np. w deklaracji zgody), 

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do 

http://www.voestalpine.com/locations
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane i w przypadku braku ustawowych obowiązków w zakresie 

przechowywania (takie jak przepisy podatkowe lub przepisy prawa handlowego) lub jeśli określenie, wykonanie 

lub obrona roszczeń prawnych nie wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. 

 

4. Prawo dostępu i poprawienia lub usunięcia danych osobowych, ograniczenie przetwarzania danych, 

prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do wycofania wyraźnie udzielonej zgody 

 

» Zgodnie z art. 15 RODO, mają Państwo prawo do uzyskania od administratora danych osobowych 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do 

informacji o tych danych.  

» Zgodnie z art. 16 RODO, mają Państwo prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania 

błędnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.  

» Zgodnie z art. 17 RODO, mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych.  

» Zgodnie z art. 18 RODO, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania  

» Zgodnie z art. 20 RODO, mają Państwo prawo do przenoszenia danych.  

» Zgodnie z art. 21 RODO, mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

» Wreszcie mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzoru.  

» Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo wycofać 

swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w 

oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. 

Abyśmy mogli skutecznie odpowiedzieć na taki wniosek, prosimy o kontakt z nami korzystając z danych 

kontaktowych podanych poniżej i przesłanie nam potwierdzenia Państwa tożsamości, na przykład wysyłając 

nam drogą elektroniczną kopię dowodu osobistego. 

 

5. Ochrona Państwa danych osobowych 

 

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Podejmujemy konkretne działania 

mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym 

dostępem, manipulacją lub ujawnieniem, w tym między innymi:  

» Ograniczony dostęp do naszych pomieszczeń (kontrola dostępu) 

» Wdrożenie praw dostępu i ochrony nośników (kontrola dostępu i transferu) 

» Wdrażanie zabezpieczeń sieciowych, takich jak oprogramowanie antywirusowe, zapory ogniowe, 

aktualizacje zabezpieczeń, itp. (kontrola sieci) 

Wszystkie zatrudnione przez nas podmioty przetwarzające dane związane są naszą koncepcją 

bezpieczeństwa oraz zobowiązane do przestrzegania podobnych lub równorzędnych środków 

bezpieczeństwa. 
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6. Kontakt 

 
W przypadku wszelkich pytań związanych z ochroną danych i wykonaniem wyżej wymienionych praw, prosimy 

o kontakt z organizacją ds. ochrony danych osobowych voestalpine pod adresem 

rodo.hpm.pl@voestalpine.com  

 

voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor 

Ochrony Danych: ul. Kolejowa 291, Dziekanów Polski, 05-092 Łomianki, bądź na adres e-mail: 

iod-hpm-pl@voestalpine.com 

 

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych dla partnerów biznesowych będzie okresowo zmieniana. 

Data ostatniej modyfikacji znajduje się w stopce. 

mailto:Rodo.hpm.pl@voestalpine.com
mailto:iod-hpm-pl@voestalpine.com

