Polityka przetwarzania danych osobowych w KARL STORZ POLSKA SP. Z O.O
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
§ 1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest KARL STORZ POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 47, e-mail: info-pl@karlstorz.com (dalej: KARL STORZ POLSKA).
§ 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z tym przetwarzaniem mogą się Państwo z nami skontaktować:
− listownie na adres: Bojkowska 47, 44-100 Gliwice
− telefonicznie na numer: +48 32 706 13 00
− przez e-mail: info-pl@karlstorz.com
§ 3. Jak korzystamy z pozyskanych od Państwa danych:
Państwa dane mogą być wykorzystywane przez KARL STORZ POLSKA w związku z:
− dostarczaniem Państwu newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dot. przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną;
− świadczeniem usług na Państwa rzecz, w tym m.in. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia
umowy w związku z Państwa żądaniem, w celu przygotowania oferty, w przypadku zawarcia umowy
w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
− realizacją przez KARL STORZ POLSKA obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym np.
przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
− realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KARL STORZ POLSKA, w tym
marketingu usług, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, obrony przez ewentualnymi roszczeniami
mogącymi wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
− udzieleniem odpowiedzi na skierowane przez Państwa zapytanie do KARL STORZ POLSKA – w
oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia
odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
§ 4. Podmioty, którą mogą mieć dostęp do Państwa danych w związku z przetwarzaniem przez
KARL STORZ POLSKA
Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę
teleinformatyczną IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji, utylizacji dokumentów, marketingowe,
tłumaczenia, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy
wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne,

podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, podmioty z grupy KARL STORZ w zakresie niezbędnym
do realizacji celów, o których mowa w § 3.
Państwa dane mogą być także przetwarzane przez podmioty uprawnione do ich dostępu zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
KARL STORZ POLSKA zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności do ich przetwarzania w celach określonych w niniejszej Polityce
przetwarzania danych osobowych, a także do ich nieujawniania osobom trzecim (za wyjątkiem podmiotów,
o których mowa w niniejszym paragrafie).
§ 5. Okres przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania relacji biznesowych, tj. przez okres
niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
§ 6. Informację dodatkowe. Uprawnienia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem
odpowiedzi na udzielone zapytanie, uniemożliwieniem KARL STORZ POLSKA prowadzenia działalności
marketingowej lub brakiem możliwości zawarcia umowy z KARL STORZ POLSKA.
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
−
−
−
−
−
−
−
−

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
żądania przeniesienia danych dotyczących Państwa danych osobowych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczących,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z w/w uprawnień skontaktuj się z nami pod danymi wskazanymi w § 2.
KARL STORZ POLSKA zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki przetwarzania danych
osobowych, w szczególności w przypadku wdrażania nowych procedur informatyczno-technologicznych,
zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
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