ENGLISH VERSION BELOW
POLITYKA PRYWATNOŚCI
na podst. art. 12, 13 i nast. RODO UE

1.

Dane i adres administratora danych

Administratorem danych osobowych, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie
danych osobowych ("RODO") i krajowymi przepisami państw członkowskich UE o ochronie
danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych jest:
Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
Ul. Mogilska 43
PL-31545 Kraków
Dane rejestrowe:
KRS 0000094583
VAT: PL6761136130
Zarząd:
Pierre-Olivier Dolle (CEO)
Anna Barańska
(zwany dalej "my", "nas" lub "nasze")
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Helmut Maschke
2.

Dane i adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych odgrywa ważną rolę dla Air Liquide Global E&C Solutions
Poland S.A. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych w Air
Liquide Global E&C Solutions Poland S.A., prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych:
Karolina Liszka
ul. Mogilska 43
PL-31545 Krakow
e-mail: plec-plkr-rodo@airliquide.com
3.

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

a.
Zakres przetwarzania danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do realizacji naszych usług. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się
z reguły wyłącznie za Państwa zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których ubieganie się o
Państwa uprzednią zgodę nie jest możliwe z przyczyn faktycznych lub w których przetwarzanie
Państwa danych osobowych jest dozwolone na podstawie upoważnienia prawnego.
b.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W zakresie, w jakim staramy się uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
podstawą prawną jest Art. 6 (1) lit. a) RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy zawartej
między Państwem a nami jest art. 6 (1) lit. b) RODO. Dotyczy to również czynności
przetwarzania danych w zakresie czynności przed zawarciem umowy.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia
zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. c) RODO.
W przypadku, gdy Państwa żywotne interesy lub interesy innej osoby fizycznej wymagają
przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. d) RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest wymagane w celu zabezpieczenia uzasadnionego
interesu nas lub osoby trzeciej i gdy Państwa własne interesy, podstawowe prawa i wolności nie
są nadrzędne w stosunku do wcześniej wymienionych interesów, podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) dyrektywy.
c.

Usuwanie danych i czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe są usuwane lub blokowany jest do nich dostęp jak tylko ustanie cel ich
przechowywania. Przechowywanie danych po tym terminie jest możliwe w przypadkach, gdy
jest to przewidziane przez europejskich lub krajowych ustawodawców w dyrektywach, ustawach
lub innych rozporządzeniach UE, którym podlegamy. Dane zostaną również zablokowane lub
usunięte w przypadku wygaśnięcia okresu przechowywania określony we wspomnianych
normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub
wykonania umowy.
4.

Utrzymywanie strony internetowej i przechowywanie plików logowania

a.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach udostępniania strony
internetowej i tworzenia plików logowania jest Art. 6 (1) lit. f) RODO.
b.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie Państwa danych osobowych w naszych systemach jest
konieczne, aby umożliwić udostępnienie naszej strony internetowej Państwa komputerowi. W
tym celu Państwa dane osobowe muszą być przechowywane na czas trwania sesji.
Państwa dane osobowe są zapisywane w plikach logowania w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu
optymalizacji strony internetowej i zabezpieczenia bezpieczeństwa naszych systemów
informatycznych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów
marketingowych nie ma miejsca.
Ten cel jest również powodem naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu Państwa
danych osobowych zgodnie z Art. 6 (1) lit. f) RODO.
c.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy tylko ustanie cel ich zbierania. W przypadku zbierania
danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu
danej sesji.
W przypadku zapisania Państwa danych osobowych w plikach logowania, zostaną one usunięte
najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie danych po upływie tego terminu. W
takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zamaskowane, tak aby nie było
już możliwe przypisanie ich do klienta.
d.

Opcje rezygnacji i usuwania

Zapisywanie Państwa danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej oraz
przechowywanie Państwa danych osobowych w plikach logowania jest niezbędne do działania
strony internetowej. W związku z tym nie mają Państwo możliwości rezygnacji.
5.

Korzystanie z plików cookie

a.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach technicznie
wymaganych plików cookie jest Art. 6 (1) lit. f) RODO.
b.

Cel przetwarzania danych

Technicznie wymagane pliki cookie służą ułatwieniu korzystania z naszej strony internetowej.
Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie.
Dla takich funkcji konieczne jest, aby Państwa przeglądarka internetowa była rozpoznawana
również po przejściu na inną stronę internetową. Dane użytkownika zbierane przez technicznie
wymagane pliki cookie nie są wykorzystywane do przygotowania profili użytkowników.
Ten cel jest również powodem naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu Państwa
danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f) RODO.
c.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu
ich zbierania, w szczególności w przypadku dezaktywacji plików cookie.
d.

Opcje rezygnacji i usuwania

Pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze i wysyłane stamtąd na naszą stronę
internetową. Dlatego też masz również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie.
Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie
plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić
automatycznie. Jeśli cookies dla naszej strony internetowej są wyłączone, może się zdarzyć, że
nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być w pełni wykorzystane.

6.

Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

a.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, które zostały przekazane w
przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub e-mail jest Art. 6 (1) lit. f) RODO. Jeżeli
celem kontaktu za pośrednictwem formularza kontrolnego lub poczty elektronicznej jest
zawarcie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną dla
przetwarzania danych.
b.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza
kontaktowego lub poczty elektronicznej odbywa się wyłącznie w celu realizacji Państwa
zapytania.
c.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich
gromadzenia. W przypadku danych osobowych przekazywanych w ramach formularza
kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie to miało miejsce po
zakończeniu rozmowy z Państwem. Rozmowę uznaje się za zakończoną, jeśli okoliczności
wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona pomiędzy Państwem a nami.
d.

Opcje rezygnacji i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z przetwarzania swoich danych osobowych w
ramach kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej ze skutkiem na
przyszłość. W tym przypadku, nie możemy jednak kontynuować dialogu między Państwem a
nami. Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach kontaktu zostaną w tym przypadku
usunięte.

7.
Śledzenie stron internetowych i analiza stron internetowych z wykorzystaniem
Google Analytics
a.

Zakres przetwarzania

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google
Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które są
zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z tej strony internetowej.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły
przesyłane do serwera Google w USA, gdzie są zapisywane. W przypadku aktywacji
anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony na obszarze
państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie najpierw
przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony
internetowej Google wykorzysta te dane do oceny korzystania z tej strony internetowej przez
użytkownika, tworzenia raportów o aktywności tej strony internetowej oraz świadczenia innych
usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony
internetowej. Google Analytics w żadnym wypadku nie będzie wykorzystywać adresu IP
przekazanego przez przeglądarkę użytkownika w połączeniu z innymi danymi dostarczonymi
przez Google.

b.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 (1) lit. f) RODO.
c.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala na analizę Państwa zachowań
użytkowników. Dzięki ocenie zebranych danych jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat
wykorzystania poszczególnych elementów naszej strony internetowej. To wspiera nasze wysiłki
na rzecz ciągłego doskonalenia naszej strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika.
Ten cel jest również powodem naszego uzasadnionego zainteresowania przetwarzaniem
Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 6 (1) lit. f) RODO. Poprzez zanonimizowanie
Państwa adresu IP, Państwa zainteresowanie ochroną danych osobowych jest wystarczająco
brane pod uwagę.
d.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do wyżej
wymienionych celów.
e.

Opcje rezygnacji i usuwania

Użytkownicy tej strony internetowej, którzy nie chcą, aby ich dane zostały przechwycone przez
Google Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google
Analytics. Ten dodatek poleca JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js), aby nie
zezwalać na przesyłanie informacji do Google Analytics.
W celu wyłączenia Google Analytics, należy otworzyć tę stronę i zainstalować dodatek do
dezaktywacji Google Analytics dla swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na
temat instalacji i deinstalacji dodatku dostępne są w odpowiednich zasobach pomocy
przeglądarki internetowej.
Aktualizacje przeglądarki i systemu operacyjnego mogą spowodować, że dodatek do
dezaktywacji nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji na temat
administrowania dodatkami dla Chrome można znaleźć tutaj. Jeśli nie używasz Chrome,
powinieneś bezpośrednio zapytać producenta przeglądarki internetowej, czy dodatki działają
prawidłowo w używanej wersji przeglądarki.
Najnowsze wersje Internet Explorera od czasu do czasu pobierają dodatek do dezaktywacji
Google Analytics po wysłaniu danych do Google Analytics. Jeśli korzystasz z przeglądarki

Internet Explorer, pliki cookie zostaną zainstalowane na Państwa komputerze przez ten
dodatek. Pliki te zapewniają, że wszelkie przechwycone dane są usuwane bezpośrednio z
serwera, który przechwycił dane. Prosimy upewnić się, że pliki cookie osób trzecich nie są
dezaktywowane dla przeglądarki Internet Explorer. Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaną one w
krótkim czasie zresetowane przez dodatek w celu zapewnienia, że dodatek przeglądarki Google
Analytics będzie działał bez ograniczeń.
Dodatek przeglądarki służący do dezaktywacji Google Analytics nie uniemożliwia przesyłania
danych na stronę internetową lub do innych usług analizy stron internetowych.
Dalsze informacje na temat warunków korzystania i ochrony danych osobowych można znaleźć
na stronie:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html oraz na stronie internetowej
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Na tej stronie internetowej aktywowana jest funkcja anonimizacji IP.

8.

Marketing bezpośredni

a.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście marketingu
bezpośredniego drogą pocztową jest Art. 6 (1) lit. f) RODO.
b.

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w celu promowania sprzedaży towarów lub
usług. Cel ten jest również powodem naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu
Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 6 (1) lit. f) RODO.

c.

Czas przechowywania danych

Pastwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu
ich zbierania; dotyczy to w szczególności przypadku otrzymania rezygnacji.
d.

Opcje rezygnacji i usuwania

W każdej chwili możecie Pastwo zrezygnować z przetwarzania swoich danych osobowych w
ramach marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty, ze skutkiem na przyszłość.
9.

Ochrona prawna i egzekwowanie roszczeń

a.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach obrony prawnej i
egzekwowania prawa jest Art. 6 (1) lit. f) RODO.
b.

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach obrony prawnej i egzekwowania
prawa jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń i praw.
Ten cel jest również powodem naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu Państwa
danych osobowych zgodnie z Art. 6 (1) lit. f) RODO.
c.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu
ich zbierania.
d.

Opcje rezygnacji i usuwania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach obrony prawnej i egzekwowania prawa
jest niezbędne dla obrony prawnej i egzekwowania prawa. W związku z tym nie ma możliwości
rezygnacji z przetwarzania danych osobowych.

10.

Kategorie odbiorców

W ramach naszej firmy poniższe funkcje i działy otrzymują dane osobowe, które są im
potrzebne do wyżej wymienionych celów. Ponadto czasami korzystamy z usług różnych
usługodawców i przekazujemy Państwa dane osobowe innym wiarygodnym odbiorcom. Mogą
to być na przykład:
- Banki
- Dostawcy usług pocztowych
- Drukarnie
- Dostawcy usług IT
- Prawnicy i sądy

11.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, jesteście Państwo osobami, których dane dotyczą,
jak określono w RODO i przysługują Państwu w stosunku do nas następujące uprawnienia:
a.

Prawo do informacji

Macie Państwo prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, które
Was dotyczą.
W takim przypadku mogą Państwo również poprosić nas o informacje dotyczące następujących
kwestii:
(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy i/lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub
zostaną ujawnione;
(4) planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa lub, jeśli nie
można podać konkretnych informacji w tym zakresie, kryteria określania okresu
przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa,
prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez nas lub prawa do sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania;
(6) istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego
(7) wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych w przypadkach, gdy takie
dane osobowe nie są od Państwa zbierane;
(8) istnienie zautomatyzowanego indywidualnego procesu decyzyjnego, w tym profilowania
zgodnie z art. 22 (1) i (4) RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje
na temat zastosowanej logiki, jak również zasięgu i zamierzonych skutków takiego
przetwarzania dla Państwa.
Macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe dotyczące Was są
przekazywane do kraju trzeciego czy organizacji międzynarodowej. W tym kontekście może
Pan(i) zostać poinformowany(a) o odpowiednich gwarancjach w odniesieniu do takiego
przekazania zgodnie z art. 46 RODO.
b.

Prawo do sprostowania

Macie Państwo prawo poprosić nas o poprawienie i/lub uzupełnienie danych osobowych, o ile
przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.
Musimy niezwłocznie przystąpić do takiego sprostowania.
c.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które
Państwa dotyczą, w następujących okolicznościach:
(1) W przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych przez okres umożliwiający
nam sprawdzenie dokładności danych osobowych;
(2) Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych
osobowych i w zamian domagają się Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
(3) Jeżeli dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do
ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
(4) Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO do czasu
sprawdzenia, czy nasze uzasadnione przyczyny nie są nadrzędne w stosunku do Państwa
powodów.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone,
takie dane osobowe - z wyjątkiem przechowywania - będą przetwarzane wyłącznie za Państwa
zgodą lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało wprowadzone zgodnie z powyższymi wymogami,
poinformujemy Państwa przed zniesieniem takiego ograniczenia.
d.

Prawo do usunięcia danych

i.

Obowiązek usunięcia

Macie Państwo prawo do uzyskania od nas natychmiastowego usunięcia danych osobowych
odnoszących się do Państwa, a my mamy obowiązek usunięcia takich danych osobowych bez
zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:
(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały
zebrane lub w inny sposób przetworzone;
(2) Wycofują Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 6 (1) lit. a) lub art. 9 (2) lit. a= RODO i nie ma innej podstawy prawnej do
przetwarzania danych;

(3) Sprzeciwiacie się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie ma nadrzędnych
uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z
art. 21 (2) RODO;
(4) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
(5) Dane osobowe dotyczące użytkownika muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem
prawnym wynikającym z prawa UE lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
(6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 (1) RODO.
ii.

Informacje dla osób trzecich

W przypadku, gdy podaliśmy do wiadomości publicznej dane osobowe dotyczące Państwa i
jesteśmy zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych zgodnie z art. (1) RODO,
podejmiemy uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu usunięcia danych osobowych,
biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować administratorów
danych, którzy przetwarzają dane osobowe odnoszące się do Państwa, że Pan(i) jako
zainteresowana osoba zażądaliście od takich administratorów usunięcia przez nich linków do
tych danych osobowych, lub ich kopii lub replikacji.
(iii) iii. Wyjątki
Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne:
(1) dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) w celu zgodności ze zobowiązaniem prawnym wymagającym przetwarzania na mocy prawa
UE lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub w celu wykonania zadania
wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, która
została nam powierzona;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 (2) lit. h) i
I, jak również art. 9 (3) RODO;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych
lub do celów statystycznych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i art. 9 ust. 3 RODO; oraz do celów
archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i art. 9 ust. 3 RODO; oraz 89 (1) RODO, o ile prawo,
o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego
przetwarzania, lub
(5) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
e.

Prawo do informacji

W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym
ujawniliśmy dane osobowe dotyczące Państwa, o takim sprostowaniu lub usunięciu danych lub
ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga
nieproporcjonalnego wysiłku.
Macie Państwo prawo do otrzymywania od nas informacji o takich odbiorcach.
f.

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo do otrzymania danych osobowych Was dotyczących, przekazanych nam
przez Państwo, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu
maszynowego formacie. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania dostarczonych nam
danych osobowych do innego administratora bez żadnych przeszkód, pod warunkiem, że:
(1) przetwarzanie opiera się na zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2
lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Korzystając z tego prawa do przenoszenia danych, mają Państwo ponadto prawo do tego, aby
dane osobowe dotyczące Państwa zostały przekazane przez nas do innego administratora
danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie będzie miało negatywnego wpływu na
prawa i wolności innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych
niezbędnych do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach
wykonywania powierzonych nam uprawnień urzędowych.
g.

Prawo do sprzeciwu

Macie Państwo prawo do sprzeciwienia się, z przyczyn związanych z Państwa szczególną
sytuacją, w każdej chwili przetwarzaniu danych osobowych Was dotyczących, które jest oparte
na Art. 6 (1) lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych odnoszących się do Państwa, chyba że
będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są
nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub do ustanowienia,
wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika przetwarzane są do celów marketingu
bezpośredniego, ma on prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych

dotyczących użytkownika do takich celów marketingowych; dotyczy to również profilowania w
zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu
bezpośredniego, dane osobowe dotyczące użytkownika nie będą już przetwarzane w tych
celach.
W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego mają Państwo prawo niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE - do korzystania z prawa do sprzeciwu w sposób
zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.
h.

Prawo do wycofania oświadczenia o zgodzie na mocy prawa o ochronie danych

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na mocy ustawy o ochronie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu
wycofania zgody.
i.

Automatyczne podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

Macie Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu
- w tym profilowaniu - która wywołuje skutki prawne dotyczące Państwa lub w podobny sposób
znacząco na Was wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja:
(1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a nami,
(2) jest autoryzowana przez prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegamy
i które określa również odpowiednie środki ochrony praw i wolności, jak również Państwa
uzasadnionych interesów, lub
(3) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.
Decyzje te nie będą jednak oparte na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z
art. 9 (1) RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO ma zastosowanie i podjęto
odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności, jak również Państwa
uzasadnionych interesów.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, wdrażamy odpowiednie środki w celu ochrony
Państwa praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów, które obejmują prawo
do uzyskania interwencji człowieka z naszej strony, wyrażenia Państwa punktu widzenia i
zakwestionowania decyzji.
j.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych,
mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego
naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza RODO.
Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Infolinia: (0048) 606-950-000
W dni robocze w godzinach: 10.00-13.00
Fax: +48 22 531-03-01
Organ nadzorczy, do którego złożyliście Państwo skargę, poinformuje Państwa o postępach i
wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy
art. 78 RODO.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych
osobowych.

PRIVACY NOTE
pursuant to Arts. 12, 13 ff. EU GDPR

1.

Name and address of the Controller

Your contact in his role as Controller as defined in the EU General Data Protection Regulation
(“EU GDPR”“) and other national data protection laws of the EU Member States and other data
protection regulations is:
Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
Ul. Mogilska 43
PL-31545 Krakow
Commercial Register:
KRS 0000094583
VAT: PL6761136130
Managing Directors:
Pierre-Olivier Dolle (CEO)
Anna Baranska
Chairman of the Supervisory Board: Helmut Maschke
(hereinafter referred to as “we”, “us” or “our”)
2.
Name and address of Data Protection Officer
The protection of your personal data plays an important role for Air Liquide Global E&C
Solutions Poland. Should you have any questions regarding the topic of data protection and
data security at Air Liquide Global E&C Solutions Poland, please contact our Data Protection
Officer:
Karolina Liszka
ul. Mogilska 43
PL-31545 Krakow
e-mail: plec-plkr-rodo@airliquide.com

3.

General information on data processing

a.
Scope of the processing of personal data
As a general rule, we only process your personal data to the extent that this is required for
performing our service. The processing of your personal data is, as a general rule, based solely
on your consent. An exception applies in those cases where seeking your prior approval is not
possible for factual reasons or where the processing of your personal data is permitted on the
basis of a legal authorization
b.
Legal bases for the processing of personal data
To the extent that we seek your approval for the processing of personal data, the legal basis is
Art. 6 (1) lit. a EU GDPR.
For the processing of personal data required to execute a contract concluded between you and
us, the legal basis is Art. 6 (1) lit. b EU GDPR. This shall also apply for processing activities
required for the performance of pre-contractual measures.
Where the processing of personal data is required to fulfill a legal obligation which we are
subject to, the legal basis is Art. 6 (1) lit. c) EU GDPR.
In the event that your vital interests or those of another natural person require the processing of
personal data, the legal basis is Art. 6 (1) lit. d EU GDPR.
In the event that data processing is required to safeguard a legitimate interest from us or a third
party and that your own interests, fundamental rights and freedoms do not override the formerly
mentioned interest, the legal basis for data processing is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
c.
Deletion of data and duration of data storage
Your personal data is deleted or blocked as soon as the purpose of storage ceases to exist.
Storage beyond this point in time is possible in those cases where this is provided for by
European or national legislators in EU directives, laws or other regulations which we are subject
to. Data will also be blocked or deleted if a retention period of the mentioned standards expires,
unless there is a need to continue storing the data for the conclusion or execution of a contract.
4.

Provision of the website and creation of log files

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data within the framework of the provision
of the website and the creation of logfiles is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
b.

Purpose of data processing

The temporary storage of your personal data in our systems is needed to enable the provision of
our website to your computer. To this effect, your personal data has to be saved for the duration
of the session.
Your personal data is saved in logfiles to ensure the proper functioning of the website. In
addition, we use your personal data to optimize the website and safeguard the security of our IT
systems. Any other use of your personal data for marketing purposes does not take place.
This purpose is also the reason for our legitimate interest in processing your personal data
pursuant to Art. 6 (1) lit f EU-GDPR.
c.

Duration of data storage

Your personal data is deleted as soon as the purpose of its collection ceases to exist. In the
case of collecting your personal data for the provision of the website, this is the case as soon as
the respective session has ended.
In the case of saving your personal data in logfiles, it will be deleted after seven days, at the
latest. A storage beyond this deadline is possible. In this case, your personal data will be deleted
or masked so that an assignment to the client is no longer possible.
d.

Opt-out and deletion options

The recording of your personal data for the provision of the website and the storage of your
personal data in logfiles are essential for the operation of the website. Therefore, you have no
opt-out option.
5.

Use of cookies

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data in the framework of technically required
cookies is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
b.

Purpose of data processing

Technically required cookies serve to facilitate the use of our website for you. Some
functionalities of our website cannot be offered without the use of cookies. For such
functionalities it is necessary that your internet browser is recognized also after moving to
another website. The user data collected by technically required cookies are not used for the
preparation of user profiles.

This purpose is also the reason for our legitimate interest in processing your personal data
pursuant to Art. 6 (1) lit f EU-GDPR.
c.

Duration of data storage

Your personal data will be deleted as soon as it is no longer required for achieving the purpose
of its collection; this is in particular the case when deactivating the cookies.
d.

Opt-out and deletion options

Cookies are saved on your computer and sent from there to our website. This is why you also
have full control on the use of cookies. By changing the settings of your internet browser you
can deactivate or restrict the sending of cookies. Cookies already saved can be deleted at any
time. This can also be done automatically. If cookies for our website are deactivated, it may
happen that not all functionalities of the website can be fully used.

6.

Contact form and contact via email

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data which have been transmitted in the
case of contact via the contact form or via email is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR. If the purpose of the
contact via the control form or via email is to conclude a contract, Art. 6 (1) 1 lit. b EU GDPR
constitutes an additional legal basis for data processing.
b.

Purpose of data processing

The processing of your personal data in the case of contact via the contact form or via email is
done solely for the purpose of processing your request.
c.

Duration of data storage

Your personal data will be deleted as soon as it is no longer required for the purpose of its
collection. For personal data transmitted in the framework of the contact form or via email this
will be the case as soon as the respective conversation with you has ended. A conversation is
deemed to have ended if the circumstances indicate that the respective matter has been finally
clarified between you and us.
d.

Opt-out and deletion options

You have the option to opt out of the processing of your personal data at any time in the
framework of the contact via the contact form or via email with effect for the future. In this case,
however, we cannot continue the conversation between you and us. All personal data saved in
the framework of the contact will in this case be deleted.

7.

Web tracking and web analysis using Google Analytics

a.

Scope of processing

This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”).
Google Analytics uses so-called “cookies”, namely text files that are saved on your computer
and make it possible to analyze your use of this website. The information generated by the
cookie about your use of this website is generally transferred to a Google server in the USA,
where it is saved. In the case that IP anonymization is activated on this website, your IP address
will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the
Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the full IP address will be
first transferred to a Google server in the USA and truncated there. On behalf of the operator of
this website, Google will use this data to evaluate your use of this website, compile reports
about this website’s activity and render other services connected with website and Internet use
for the website operator. Under no circumstances will Google Analytics use the IP address
transferred by your browser in connection with other data supplied by Google
b.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
c.

Purpose of data processing

The processing of your personal data allows for an analysis of your user behavior. Thanks to the
evaluation of the collected data we are in a position to compile information about the use of the
individual elements of our website. This supports our efforts to continuously improve our
website and its user friendliness. This purpose is also the reason for our legitimate interest in
processing your personal data pursuant to Art. 6 (1) lit f EU-GDPR. By anonymizing your IP
address, your interest in the protection of personal data is sufficiently considered.
d.

Duration of storage

Your personal data will be deleted as soon as they are no longer required for our
above-mentioned purposes.
e.

Opt-out and deletion options

Users of this website who do not want to have their data captured by Google Analytics can
install the browser add-on to deactivate Google Analytics. This add-on instructs the JavaScript
of Google Analytics (ga.js, analytics.js and dc.js) not to allow sending information to Google
Analytics.
If you wish to deactivate Google Analytics, open this page and install the add-on for the
deactivation of Google Analytics for your internet browser. Detailed information about the
installation and de-installation of the add-on is available in the relevant help resources for your
internet browser.
Updates of the browser and operating system may be the reason that the add-on for
deactivation no longer works as intended. More information about the administration of
add-ons for Chrome is available here. If you don’t use Chrome, you should directly ask the
manufacturer of your internet browser whether add-ons work properly in the browser version
you are using.
The latest versions of the Internet Explorer occasionally download the add-on for the
deactivation of Google Analytics after data were sent to Google Analytics. If you are using the
Internet Explorer, cookies will therefore be installed on your computer by this add-on. These
cookies make sure that any data captured are directly deleted from the server that captured the
data. Please make sure that cookies from third parties are not deactivated for the Internet
Explorer. If you delete your cookies, these cookies will be reset by the add-on within a short
period of time to ensure that your Google Analytics browser add-on continues to work without
restrictions.
The browser add-on for the deactivation of Google Analytics does not prevent data from being
sent to the website or to other web analysis services.
Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy can be found
at
http://www.google.com/analytics/terms/de.html and at
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
On this website, the IP anonymization functionality is activated.

8.

Direct marketing

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data in the context of direct marketing by
mail is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
b.

Purpose of data processing

The purpose of processing your personal data in the promotion of the sale of goods or services.
This purpose is also the reason for our legitimate interest in processing your personal data
pursuant to Art. 6 (1) lit f EU-GDPR.

c.

Duration of data storage

Your personal data will be deleted as soon as it is no longer required for achieving the purpose
of its collection; this is in particular the case when receiving an opt-out.
d.

Opt-out and deletion options

You can opt out of the processing of your personal data in the context of direct marketing by
mail at any time with effect for the future.
9.

Legal defense and law enforcement

a.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your personal data in the framework of legal defense and
law enforcement is Art. 6 (1) lit. f EU GDPR.
b.

Purpose of data processing

The purpose of processing of your personal data in the framework of legal defense and law
enforcement is the defense against unwarranted claims and the legal enforcement of claims
and rights. This purpose is also the reason for our legitimate interest in processing your
personal data pursuant to Art. 6 (1) lit f EU-GDPR.
c.

Duration of data storage

Your personal data will be deleted as soon as it is no longer required for achieving the purpose
of its collection.
d.

Opt-out and deletion options

The processing of your personal data in the framework of legal defense and law enforcement is
imperative for legal defense and law enforcement. Therefore, you have no opt-out option.

10.

Categories of recipients

Within our company, those functions and departments receive personal data that need them for
the above-mentioned purposes. In addition, we sometimes use the services of various service
providers and transmit your personal data to other trustworthy recipients. These may include,
for example:
-

Banks
Scan service providers
Printshops
Letter shops
IT service providers
Lawyers and courts of law

11.

Rights of data subjects

If we process your personal data, you are the person concerned as stipulated in the EU GDPR
and you have the following rights in relation to us:
a.

Right to information

You have the right to ask us for a confirmation stating whether we are processing personal data
that relates to you.
If that is the case, you can also ask us for information about the following:
(1)
the purposes for which the personal data is processed;
(2)
the categories of personal data that are processed;
(3)
the recipients and/or the categories of recipients to whom the personal data relating to
you has been or will be disclosed;

(4)
the planned storage period of the personal data relating to you or, if concrete
information in this regard cannot be given, the criteria for defining the storage period;
(5)
the existence of a right to rectification or erasure of the personal data relating to you, of
a right to restriction of its processing by us or of a right to objecting against such processing;
(6)
the existence of a right to lodging a complaint with a supervisory authority
(7)
all information available about the origin of the data in cases where such personal data
is not collected from you;
(8)
the existence of automated individual decision-making including profiling pursuant to
Art. 22 (1) and (4) EU GDPR and – at least in these cases – meaningful information about the
logic used as well as the reach and the intended effects of such processing for you.
You are entitled to ask for information whether personal data relating to you is transmitted to a
third country or an international organization. In this context, you may ask to be informed about
adequate guarantees with regard to such transmission pursuant to Art. 46 EU GDPR.
b.

Right to rectification

You have the right to ask us for rectification and/or completion to the extent that the personal
data processed which relates to you is incorrect or incomplete. We must proceed to such
rectification without delay.
c.

Right to restriction of processing

You have the right to request a restriction of the processing of personal data relating to you
under the following circumstances
(1)
If you contest the accuracy of the personal data for a period enabling us to verify the
accuracy of the personal data ;
(2)
If the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and
request the restriction of its use instead;
(3)
If we no longer need the personal data for the purpose of processing, but you require it
for the establishment, exercise or defense of legal claims, or
(4)
If you object to the processing pursuant to Art. 21 (1) EU GDPR pending the verification
whether our legitimate grounds override your grounds.
Where processing of personal data relating to you has been restricted, such personal data shall
– with the exception of storage – only be processed with your consent or for the establishment,
exercise or defense of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal
person of for reasons of important public interest of the European Union or of a Member State.

Where the restriction of processing was implemented according to the above requirements, we
will inform you before such restriction is lifted.
d.

Right to erasure

i.

Deletion obligation

You have the right to obtain from us the prompt erasure of personal data relating to you and we
have the obligation to erase such personal data without undue delay where one of the following
reasons applies:
(1)
The personal data relating to you is no longer needed for the purposes for which it was
collected or otherwise processed;
(2)
You withdraw your consent on which the processing is based pursuant to Art. 6 (1) lit. a
or Art. 9 (2) lit a EU GDPR and there is no other legal ground for the processing;
(3)
You object to the processing pursuant to Art. 21 (1) EU GDPR and there are no overriding
legitimate grounds for the processing, or you object to the processing pursuant to Art. 21 (2) EU
GDPR;
(4)
The personal data relating to you has been unlawfully processed;
(5)
The personal data relating to you has to be erased pursuant to a legal obligation in EU or
Member State law to which we are subject;
(6)
The personal data relating to you has been collected in relation to the offer of
information society services referred to in Art. 8 (1) EU GDPR.
ii.

Information to third parties

Where we have made the personal data relating to you public and are obliged to erase such
personal data pursuant to Art. 17 (1) EU GDPR, we will take reasonable steps, including
technical measures, to erase the personal data taking account of the technology available and
the costs of implementation, to inform controllers which are processing the personal data
relating to you that you as the person concerned have requested the erasure by such controllers
of any links to, or copy or replication of, those personal data.
iii.

Exceptions

The right to erasure shall not apply to the extent that processing is necessary
(1)
for exercising the right of freedom of expression and information;
(2)
for compliance with a legal obligation which requires processing by EU or Member State
law to which we are subject or for the performance of a task carried out in the public interest or
in the exercise of official authority vested in us;

(3)
for reasons of public interest in the area of public health in accordance with Art. 9 (2) lit.
h and I, as well as Art. 9 (3) EU GDPR;
(4)
for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or
statistical purposes in accordance with Art. 89 (1) EU GDPR, insofar as the right referred to in
paragraph a) is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives
of such processing, or
(5)
for the establishment, exercise or defense of legal claims.
e.

Right to information

Where you have exercised your right to rectification, erasure or restriction of processing, we are
under an obligation to inform all recipients to whom we have disclosed the personal data
relating to you of such rectification or erasure of the data or restriction of its processing unless
this turns out to be impossible or involves a disproportionate effort.
You have the right to be informed by us about such recipients.
f.

Right to data portability

You have the right to receive the personal data relating to you, which you provided to us, in a
structured, commonly used and machine-readable format. Furthermore, you have the right to
transmit such personal data provided to us to another Controller without hindrance from us
provided that
(1)
processing is based on a consent pursuant to Art. 6 (1) lit. a EU GDPR or Art. 9 (2) lit. a
EU GDPR or on a contract pursuant to Art. 6 (1) lit b EU GDPR and
(2)
processing is carried out by automated means.
In exercising this right to data portability you shall further have the right to have the personal
data relating to you transmitted by us to another controller where this is technically feasible.
This right shall not adversely affect the rights and freedoms of other persons.
The right to data portability shall not apply to the processing of personal data necessary for the
performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority
vested in us.
g.

Right to object

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the
processing of personal data relating to you which is based on Art. 6 (1) lit. e or f EU GDPR; this
also applies for profiling based on these provisions.

We will no longer process the personal data relating to you unless we can demonstrate
compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and
freedoms or for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Where the personal data relating to you is processed for direct marketing purposes, you have
the right to object at any time to processing of personal data relating to you for such marketing
purposes; this shall also apply for profiling to the extent that it is related to such direct
marketing.
If you object to processing for direct marketing purposes, the personal data relating to you will
no longer be processed for such purposes.
In the context of the use of information society services you have the right – notwithstanding
the Directive 2002/58/EC – to exercise your right to object by automated means using technical
specifications.
h.

Right to withdrawal of declaration of consent under data protection law

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any
time. By withdrawing your consent, the legitimacy of processing performed until the withdrawal
shall not be affected.
i.

Automated individual decision-making, including profiling

You have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing –
including profiling – which produces legal effects concerning you or similarly significantly
affects you. This shall not apply if the decision
(1)
is necessary for entering into, or performance of, a contract between you and us,
(2)
is authorized by EU or Member State law to which we are subject, and which also
stipulates suitable measures to safeguard your rights and freedoms as well as your legitimate
interests, or
(3)
is based on your explicit consent.
However, these decisions shall not be based on special categories of personal data pursuant to
Art. 9 (1) EU GDPR unless Art. 9 (2) lit a or g EU GDPR applies and suitable measures to
safeguard your rights and freedoms as well as your legitimate interests have been taken.

In the cases referred to under (1) and (3), we are implementing suitable measures to safeguard
your rights and freedoms as well as your legitimate interests, which include the right to obtain
human intervention on our part, to express your point of view, and to contest the decision.
j.

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a
complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your residence, place
of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of personal data
relating to you infringes the EU GDPR.
The competent supervisory authority for us is:
President of the Office for Personal Data Protection
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Hotline: (0048) 606-950-000
Available on working days: 10.00-13.00
Fax: +48 22 531-03-01
The supervisory authority where you have lodged a complaint will inform you on the progress
and outcome of the complaint including the possibility of a judicial remedy pursuant to Art. 78
EU GDPR.
Please do not hesitate to contact our Data Protection Officer if you have any questions.

