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Informacja o ochronie danych wg RODO i o przetwarzaniu ich danych osobowych   

W firmie  Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. traktujemy ochronę danych bardzo poważnie i dokładamy wszelkich możliwych starań w celu 
jak najlepszej ochrony Państwa danych. Dlatego chętnie informujemy Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w 
naszym przedsiębiorstwie. 

Państwa dane są przetwarzane w imieniu i na zlecenie firmy 

Ferdinand Gross Sp. z o.o. 
Ul. Bierutowska 81 bud. A 
51-317 Wrocław 
info@schrauben-gross.pl 

Odpowiedzialni członkowie zarządu: Thomas Erb, Krystyna Sosińska. 

Nasz pełnomocnik d/s ochrony danych jest dla Państwa dostępny pod powyższym adresem pocztowym lub adresem elektronicznym 
datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de. 

Wszystkie dane kontaktowe i dalsze informacje o ochronie danych znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej 
https://www.schrauben-gross.com/pl/polityka-prywatnosci.html. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 

• wewnętrzne opracowywanie procesów handlowych  (włącznie ze sporządzaniem ofert, dowodów dostaw, rachunków/faktur, 
zapytań, zamówień, kontroli rachunków) 

• nawiązywanie kontaktu z wykorzystaniem podanych przez Państwa danych kontaktowych (telefonicznie, listownie, pocztą 
elektroniczną itd.) 

• wizyty naszych przedstawicieli handlowych  

      zarządzanie dostępem do sklepu internetowego i do portali internetowych klientów i dostawców 

• zaproszenia i informacje o targach i eventach  

      tworzenie historii (profili) klientów i dostawców 

• przekazywanie danych do właściwych dla Państwa oddziałów wzg. partnerów dystrybucyjnych 

• zarządzanie gośćmi w razie Państwa wizyt w naszej firmie  
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Udostępnione nam przez Państwa dane, jak nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu/faksu itd. są przetwarzane przez nas wyłącznie 
wewnętrznie wzg. przekazywane do przetworzenia przez związane z nami przedsiębiorstwa lub naszych usługodawców tylko w wyżej 
wymienionych celach. 

Wykraczające poza ten zakres przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim odbywa się tylko za Państwa zgodą, chyba że 
następuje w wykonaniu ustawowego obowiązku lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. 

Od zewnętrznych usługodawców zajmujących się danymi osobowymi wymagamy wiążąco stosowania prawnych, technicznych i 
organizacyjnych  środków dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych. 

Przetwarzanie Państwa danych jest zgodne z prawem (podstawa prawna) wyłącznie, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie 
Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do  podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b       RODO).  

Państwa dane zachowujemy, dopóki jest to niezbędne do wykonania naszego świadczenia dla Państwa. Następnie te dane są usuwane, o 
ile nie istnieje ustawowy obowiązek ich dalszego zachowania. 

W każdym czasie mają Państwo prawo do informacji o zgromadzonych u nas Państwa danych osobowych. Na Państwa życzenie 
skorygujemy Państwa dane, jeżeli będą one zwierały błędy.  Na Państwa  życzenie  oczywiście usuniemy wszystkie Państwa dane 
osobowe, o ile nie będziemy ustawowo zobowiązani do ich zachowania. W takich przypadkach ograniczymy dalsze przetwarzanie Państwa 
danych tak, aby nie mogły one być wykorzystywane. 

Ponadto mają Państwo prawo do zakazania dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych i prawo do otrzymania Państwa danych w 
formie elektronicznej.  

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie do Państwa naszego newslettera lub naszego magazynu dla klientów, to macie Państwo 
prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. 

Prosimy kierować Państwa żądania informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych wzg. odwołanie zgody we 
wszystkich wyżej wymienionych przypadkach na w/w adres kontaktowy wzg. także do pełnomocnika ds. ochrony danych. 

Gdyby uznali Państwo, że Państwa dane są przetwarzane przez Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi o ochronie danych, to mogą Państwo skorzystać z prawa do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych. 

Z  poważaniem 

Ferdinand Gross Polska  Sp. z o.o. 


