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Ochrona danych
Zasady
Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Commerz Services Holding GmbH traktuje
ochronę Państwa danych bardzo poważnie i przestrzega zasad ochrony danych, w
szczególności przepisów ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych
osobowych (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy osoba, której
dotyczą, wyrazi zgodę, gdy są one niezbędne do realizacji umowy lub na których
przetwarzanie zezwala lub których przetwarzania wymaga RODO albo inna ustawa.

Przetwarzanie danych na stronach internetowych
Dane osobowe są zasadniczo pobierane w wymaganym technicznie zakresie. W
żadnym przypadku pobrane dane nie są przekazywane osobom trzecim bez zgody
osób, których dane dotyczą. Poniższe oświadczenia umożliwią Państwu wgląd w to, w
jaki sposób Commerz Services Holding GmbH (w dalszej treści CSH) zapewnia tę
ochronę i jaki rodzaj danych na stronach internetowych jest pobierany, przetwarzany i
wykorzystywany oraz w jakim celu.

Protokołowanie
CSH automatycznie pobiera i zapisuje w plikach dziennika na serwerze niektóre z
przekazywanych zwyczajowo przez przeglądarkę danych, o ile Państwa przeglądarka je
przygotuje. Dane te nie mogą być przez CSH przyporządkowywane do określonych
osób ani nie będą łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Pliki cookies
Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe okazjonalnie stosujemy pliki
cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są archiwizowane na Państwa komputerze i
zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Służą one do optymalizowania naszej oferty,
tak aby była ona przyjazna, efektywna i bezpieczna.
W plikach cookies nie są zapisywane hasła. Większość stosowanych przez nas plików
cookies to tak zwane sesyjne pliki cookies. Po zakończeniu Państwa wizyty są one
poprzez zamknięcie przeglądarki, pozostają one przez pewien czas zapisane, a
następnie są nadpisywane lub usuwane przez klienta (np. Państwa komputer PC czy
tablet). Nasze pliki cookies nie doprowadzą do żadnych szkód na Państwa
urządzeniach i nie zawierają wirusów.
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Prawo do informacji
Mają Państwo prawo do informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych
przez CSH, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych. Jesteśmy do Państwa
dyspozycji w razie pytań dotyczących pobierania, przetwarzania i wykorzystywania
Państwa danych osobowych.

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, w tym z jego funkcji
związanych z marketingiem – chodzi tutaj o usługę analizy sieciowej Google Inc.
(„Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, czyli zapisywane na Państwa
komputerze pliki tekstowe umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze
strony internetowej.
Google Analytics działa wyłącznie z aktywowaną anonimizacją IP (tzw. IP masking).
Oznacza to, że adres IP użytkownika Google jest skracany w obrębie państw
członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych porozumieniem dla
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy np.
dojdzie do awarii technicznych w Europie, pełny adres IP jest przenoszony na serwer
Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.
W przypadku stosowanej przez Google metody anonimizacji IP pełny adres IP nigdy nie
jest zapisywany na dysku twardym, ponieważ cała anonimizacja odbywa się prawie
bezpośrednio po otrzymaniu żądania w pamięci roboczej. Przekazany przez
przeglądarkę użytkownika adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.
Na zlecenie administratora tej strony Google wykorzysta te informacje w celu analizy
sposobu korzystania przez państwa ze strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 f
RODO, by sporządzać raporty aktywności na stronach internetowych i świadczyć na
rzecz administratora strony dalsze związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz
internetu usługi, w szczególności funkcje wyświetleń reklamy, a także raporty Google
Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań.
Google może przekazywać posiadane dane osobom trzecim, jeżeli będzie to
wymagane prawnie lub jeżeli osoby trzecie będą przetwarzały te dane z polecenia
Google, jednak w tym celu w żadnym wypadku nie będą stosowane dane osobowe.
W raportach Google Analytics dotyczących cech demograficznych i zainteresowań
(takie jak np. grupy wiekowe lub grupy zainteresowań) stosowane będą dane uzyskane
przez Google dzięki dopasowanej do zainteresowań reklamie oraz dane pochodzące
oferentów trzecich.
Mogą Państwo uniknąć zapisywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie
swojej przeglądarki; zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że w tym przypadku nie
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będą mogli Państwo ewentualnie móc korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron
internetowych w pełnym zakresie.
Ponadto mogą Państwo uniknąć gromadzenia danych utworzonych poprzez pliki
cookies i odnoszących się do korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej
(włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google
poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod poniższym linkiem dodatku do
przeglądarki:
Pobierz i zainstaluj dodatek do przeglądarki Google
Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics poprzez
kliknięcie na poniższy link. Zostanie utworzony plik cookie „opt-out”, uniemożliwiający
przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej:
Dezaktywuj Google Analytics
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ochrony danych i korzystania z nich
znajdą Państwo na stronie https://www.google.de/analytics/terms/de.html lub
https://policies.google.com/?hl=pl.
Informujemy, że na niniejszej stronie internetowej Google Analytics korzysta z kodu
„anonymizeIp”, co ma na celu zapewnienie zanonimizowanego rejestrowania adresów
IP (tzw. IP masking).
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia UE w
sprawie ochrony danych
CSH przetwarza dane osobowe na podstawie ogólnego rozporządzenia UE w sprawie
ochrony danych (RODO). Poniższe informacje zawierają szczegóły dotyczące
przetwarzania przez nas danych osobowych oraz praw wynikających z przepisów o
ochronie danych:www.deliverycenter.org/przepisyoochroniedanychosobowych

Dalsze informacje
Jeżeli potrzebują Państwo informacji, których nie znaleźli Państwo w niniejszym
oświadczeniu o ochronie danych lub jeżeli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych
informacji, proszę się zwrócić bezpośrednio do inspektora ochrony danych CSH.
© Commerz Services Holding GmbH
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