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Informacje o ochronie danych osobowych
na podstawie art. 13 RODO
1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Administratora danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka
Commerz Services Holding GmbH
Neue Börsenstraße 1
60487 Frankfurt am Main
info@deliverycenter.org
2. Dane kontaktowe Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych
Nasz Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem poczty elektronicznej:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych spółki Commerz Services Holding GmbH
Commerzbank AG, 60261 Frankfurt am Main
datenschutzbeauftragter.csh@commerzbank.com
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
CSH automatycznie pobiera i zapisuje w plikach dziennika na serwerze niektóre z
przekazywanych zwyczajowo przez przeglądarkę danych, o ile Państwa przeglądarka je
przygotuje. Za pośrednictwem naszej strony internetowej nie są przetwarzane żadne inne dane
osobowe poza adresami IP. Dane te nie mogą być przez CSH przyporządkowywane do
określonych osób ani nie będą łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł. Celem
przetwarzania adresów IP jest świadczenie usług związanych z korzystaniem ze strony
internetowej. Przechowujemy przy tym adresy IP w pliku dziennika jedynie tymczasowo, dla celów
bezpieczeństwa i na podstawie uzasadnionego interesu. Adresy IP nie są przyporządkowywane
do konkretnych osób.
4. Odbiorcy danych osobowych
Nasza strona internetowa korzysta z usług hostingu oferowanych przez podmiot przetwarzający
dane osobowe.
5. Okres przechowywania danych
Nie występuje długotrwałe przechowywanie adresów IP przetwarzanych podczas wizyt na
naszej strony internetowej. Przechowujemy przy tym adresy IP w pliku dziennika jedynie
tymczasowo, dla celów bezpieczeństwa i na podstawie uzasadnionego interesu. Adresy IP nie
są przyporządkowywane do konkretnych osób.
6. Prawa podmiotów, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez
CSH, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania
sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia
danych osobowych.
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie pytań dotyczących pobierania, przetwarzania i
wykorzystywania Państwa danych osobowych.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w Wiesbaden, Niemcy.
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