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Niniejszym informujemy o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych i kto pełni funkcję Inspektora Ochrony 
Danych? 

Administrator danych: 
VEMAG Maschinenbau GmbH 
Weserstr. 32 
27283 Verden (Aller) 

 
Telefon: 04231 777-0 
Adres e-mail e-mail@vemag.de 

 

Z naszym/naszymi     Inspektorem(-ami) Ochrony Danych     można     skontaktować     się     pod 
powyższym     adresem     lub     pod adresem: datenschutz@vemag.de. 
Dane kontaktowe są ponadto dostępne w Internecie pod adresem www.vemag.de/kontakt/datenschutz. 

 

Jakie kategorie danych wykorzystujemy jako partnerzy biznesowi i skąd one pochodzą? 

Do kategorii przetwarzanych danych osobowych należą w szczególności Państwa 
• dane osobowe     (takie jak     imię,     nazwisko,     dodatki do nazwiska,     narodowość,          

numer partnera handlowego), 
• dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu (komórkowego), adres e-mail), a także 
• inne dane wynikające ze stosunku umownego (np. historia zamówień, e-maile, umowy itp.). 

 
Z reguły Państwa dane osobowe są pobierane bezpośrednio od Państwa w trakcie nawiązywania lub 
realizacji umowy. W niektórych konstelacjach Państwa dane osobowe są zbierane również od innych 
podmiotów ze względu na przepisy prawne. 

 
W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane? 

Z reguły przetwarzamy Państwa dane, abyśmy mogli zidentyfikować Państwa jako partnera biznesowego, 
komunikować się z Państwem i udzielać Państwu odpowiednich porad. Przetwarzane dane są 
wykorzystywane do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO) z firmą, dla której pracujesz. Przetwarzanie Państwa danych może być również konieczne ze względu 
na wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

 
W poszczególnych przypadkach (np. po zarejestrowaniu się do naszego newslettera) przetwarzamy 
Państwa dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub np. w celu bardziej efektywnej 
współpracy (uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)). 

 
Przetwarzamy Państwa dane również w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. 
Obejmuje to przetwarzanie Państwa danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów 
informatycznych i aplikacji. 

 
Ponadto, zgodnie z europejskimi przepisami antyterrorystycznymi 2580/2001 i 881/2002, jesteśmy 
zobowiązani do porównania Państwa danych z  „unijnymi listami terrorystów” w celu zapewnienia, że żadne 
pieniądze ani inne zasoby nie są przekazywane na cele terrorystyczne. 
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Reklama za pośrednictwem poczty, komunikacji elektronicznej (e-mail), telefonu 
Wykorzystujemy Państwa służbowe dane kontaktowe (nazwisko, imię, funkcja, adres firmy, numer telefonu, 
adres e-mail), które otrzymaliśmy w związku z zawarciem umowy, 
np. w przypadku zamówień, w celu przesłania Państwu reklam pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila lub 
telefonu o naszych własnych produktach i/lub interesujących wydarzeniach. 

Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych opiera się na następujących podstawach prawnych: 

• pocztą: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes własny 

• drogą elektroniczną: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes własny w związku z § 7 ust. 3 prawa 
dotyczącego nieuczciwej konkurencji (UWG). 

• telefonem: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes własny w związku z § 7 ust. 2 prawa 
dotyczącego nieuczciwej konkurencji (UWG). 

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa adresu e-mail do celów 
promocyjnych. W tym celu dostępne są następujące opcje: 

• Pocztą elektroniczną na adres e-mail@vemag.de 

• Pisemnie na adres Vemag Maschinenbau GmbH, Marketing, Weserstr. 32, 27283 Verden (Aller) 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom (np. lettershopom) w wyżej 
wymienionych celach reklamowych. W tych przypadkach spełnione są wymogi art. 28 RODO dla podmiotów 
przetwarzających dane. 

 
Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celu nie wymienionym powyżej, 
poinformujemy Państwa o tym z wyprzedzeniem. 

 
Kto otrzyma moje dane? 

W ramach przedsiębiorstwa dane osobowe otrzymują tylko te osoby i instytucje, które potrzebują ich do 
wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. 

 
Częściowo korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług w celu wypełnienia naszych zobowiązań 
umownych i prawnych. Starannie wybraliśmy tych usługodawców i udzieliliśmy im pisemnego zlecenia. Są 
oni związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie kontrolowani. Tam, gdzie ma to zastosowanie, 
zawarliśmy z nimi umowy dotyczące przetwarzania zleceń zgodnie z art. 28 RODO. Usługodawcy nie będą 
wykorzystywać Państwa danych do własnych celów ani przekazywać ich osobom trzecim. 

 
Inni odbiorcy: 
Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, takim jak firmy współpracujące 
(np. przedstawicielstwa krajowe/agencje, dostawcy) w celach kontaktowych lub organom w celu 
wypełnienia prawnych obowiązków informacyjnych (np. organom ścigania). 

 
Komunikacja biurowa, administracja, zarządzanie kontaktami: Microsoft (Microsoft 365, Microsoft 
Teams): Korzystamy z usług Microsoft 365 i Microsoft Teams do prowadzenia zwykłej komunikacji biurowej, 
a także do połączeń konferencyjnych, spotkań online, wideokonferencji i/lub webinarów. Jeśli będziemy 
nagrywać spotkania online, poinformujemy Państwa o tym przed ich rozpoczęciem i w razie potrzeby 
poprosimy o ustną zgodę. Jeśli nie chcą być Państwo nagrywani, mogą Państwo opuścić spotkanie online. 
Jeśli będzie to konieczne dla celów protokołowania wyników spotkania online, będziemy rejestrować treści 
czatu. 

 
Microsoft 365 i Microsoft Teams są serwisem Microsoft Ireland Operations, Ltd. W tym celu zawarliśmy z 
dostawcą umowę o realizację zlecenia. 
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Podczas korzystania z „Microsoft Teams” przetwarzane są różne rodzaje danych. Zakres danych zależy 
również od informacji podawanych przez Państwa przed lub w trakcie uczestnictwa w 
„spotkaniu online”. 

 
Przedmiotem przetwarzania są następujące dane osobowe: 

• Dane użytkownika: Nazwa użytkownika, adres e-mail, zdjęcie profilowe (opcjonalnie), preferowany 
język 

• Metadane spotkania: np. data, czas, identyfikator spotkania, numer telefonu, lokalizacja 

• Dane tekstowe, audio i wideo: Macie Państwo możliwość korzystania z funkcji czatu 
podczas spotkania online. W tym przypadku wprowadzone przez Państwo wpisy tekstowe 
są przetwarzane w celu wyświetlenia ich na spotkaniu online. 

Aby umożliwić wyświetlanie obrazu wideo i odtwarzanie dźwięku, podczas spotkania przetwarzane są dane 
z mikrofonu Państwa urządzenia końcowego oraz z kamery wideo urządzenia końcowego. W każdej chwili 
mogą Państwo samodzielnie wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon za pośrednictwem aplikacji 
„Microsoft Teams”. 

 
W przypadku braku stosunku umownego z Państwem, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tutaj istnieje interes efektywnego prowadzenia spotkań online. 

 
Podczas korzystania z usługi Microsoft 365 dane osobowe są czasami przekazywane do państw trzecich 
spoza UE/EOG (zazwyczaj do USA). 

 
W tych krajach trzecich nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych i nie można zapewnić 
odpowiednich gwarancji ochrony danych (brak możliwości egzekwowania praw osób, których dane 
dotyczą, i możliwy nieproporcjonalny dostęp organów publicznych do danych). 
Standardowe klauzule umowne UE są zawierane w ramach umów licencyjnych Microsoft. Wszystkie dane 
są szyfrowane podczas transmisji i przechowywania. 

 
Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby dane były przekazywane do tych krajów trzecich, nie będą Państwo mogli 
skorzystać z usługi. 

 
W przypadku braku stosunku umownego z Państwem, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 
Reklama e-mail: Sendinblue 
Wysyłanie naszych reklam e-mailowych odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług wysyłkowych 
„Sendinblue”, platformy wysyłkowej newslettera niemieckiego dostawcy Sendinblue GmbH. Tutaj można 
zapoznać się z zasadami korzystania z usług dostawcy usług wysyłkowych: 
https://de.sendinblue.com/legal/termsofuse/. 
Do wysyłki wykorzystujemy wyłącznie Państwa służbowy adres e-mail, jak również w razie potrzeby dane 
branżowe i nie przekazujemy ich osobom trzecim. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z 
wykorzystywania swojego adresu e-mail do przesyłania reklam drogą elektroniczną, np. poprzez link 
„wyrejestrowania” w reklamie e-mailowej. 

 
Dostawca usług wysyłkowych jest wybierany na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. f RODO i umowy o realizacji zlecenia zgodnie z art. 28 ust. 3 zd. 1 RODO. 

 
Dostawca usług wysyłkowych może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimizowanej, tzn. bez 
przyporządkowania do użytkownika, w celu optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, np. w celu 
technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Dostawca usług 
wysyłkowych nie wykorzystuje jednak Państwa danych do samodzielnego pisania do Państwa ani do 
przekazywania ich osobom trzecim. 

 

https://de.sendinblue.com/legal/termsofuse/
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Ocena zachowań związanych z otwieraniem i klikaniem 
Częściowo przeprowadzamy ocenę zachowań związanych z otwieraniem i klikaniem wysłanych reklam e-
mailowych. Podstawą prawną jest tutaj wyważenie interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  W naszym 
interesie leży dostarczanie odbiorcom newslettera lepszych i bardziej adekwatnych informacji. 

Jakich praw w zakresie ochrony danych mogę dochodzić jako osoba, której dane dotyczą? 

Pod powyższym adresem można uzyskać informacje na temat przechowywanych danych na Państwa 
temat. Ponadto, pod pewnymi warunkami, mogą Państwo zażądać poprawienia lub usunięcia swoich 
danych. Mogą Państwo również mieć prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do 
otrzymania dostarczonych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i 
nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do 
organu nadzorczego ochrony danych. 

 

 

Możesz dochodzić swoich praw pisząc na powyższy adres lub po prostu wysyłając e-mail na adres e-
mail@vemag.de . 

 

Jak długo będą przechowywane moje dane? 

Usuniemy Państwa dane osobowe, gdy tylko przestaną być potrzebne do wyżej wymienionych celów. Po 
zakończeniu stosunku umownego Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo jesteśmy 
do tego prawnie zobowiązani. Wynika to regularnie z prawnych obowiązków dowodowych i 
przechowywania, które są uregulowane m. in. w kodeksie handlowym (HGB) i kodeksie podatkowym (AO). 
Okresy przechowywania wynoszą wówczas do dziesięciu lat. 
Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane przez okres, w którym mogą być wobec nas wysuwane 
roszczenia (ustawowy okres przedawnienia zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) 
wynoszący od trzech do trzydziestu lat). 

 
Czy moje dane zostaną przekazane do kraju trzeciego? 

Jeżeli przekazujemy dane osobowe dostawcom usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 
przekazanie to następuje tylko wtedy, gdy państwo trzecie zostało potwierdzone przez Komisję UE jako 
państwo o odpowiednim poziomie ochrony danych lub gdy istnieją inne odpowiednie gwarancje ochrony 
danych (np. wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych w przedsiębiorstwie lub standardowe 
klauzule umowne UE). 
Ponadto przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić również na podstawie wyjątkowych 
okoliczności zgodnie z art. 49 RODO, jeżeli np. udzielono zgody, przekazanie danych jest konieczne do 
wykonania istniejącej umowy lub do realizacji jednego z Państwa interesów. 
W ten sposób, przynajmniej częściowo, Państwa biznesowe dane kontaktowe są przetwarzane również 
poza UE lub EOG, co jest niezbędne do prowadzenia korespondencji biznesowej z naszymi klientami lub 
dostawcami. Obejmuje to Państwa imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail i numer telefonu. W takich 
przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie wyjątkowych okoliczności zgodnie z art. 49 ust. 
1 RODO. 

 
  

Prawo do sprzeciwu 

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo 
wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 
Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie 
wykazać istotne, uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa 
interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń 
prawnych. 
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla 
celów marketingu bezpośredniego bez podania przyczyny. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu 
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Czy są Państwo zobowiązano do podania swoich danych? 

W ramach naszych stosunków handlowych muszą Państwo podać te dane osobowe, które są niezbędne do 
nawiązania, realizacji i zakończenia stosunków handlowych oraz do wypełnienia związanych z nimi 
zobowiązań umownych lub do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych nie 
będziemy w stanie zawrzeć, wykonać lub rozwiązać umowy z Państwem. 

W jakim zakresie mają miejsce zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach lub środki 
profilowania? 

Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych w celu podjęcia decyzji - w tym profilowania. 
 

Informacje te można również znaleźć w Internecie, w aktualnej wersji, pod adresem 
www.vemag.de/kontakt/datenschutz. 

 

W przypadku zmian w przetwarzaniu danych lub innych okoliczności, które tego wymagają, aktualizujemy 
niniejszą informację o ochronie danych. Aktualną wersję można zawsze znaleźć na tej stronie internetowej. 

 
Stan: 27.04.2021 

http://www.vemag.de/kontakt/datenschutz
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