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Obowiązek poinformowania zgodnie z art. 13 GDPR 

 

Wprowadzenie 

ENGEL AUSTRIA GmbH w pełni popiera zasady ochrony danych obowiązujące w Unii 
Europejskiej i pilnuje przestrzegania wytycznych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o 
ochronie danych (GDPR). 

Dlatego dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przekazywane w oparciu o odpowiednią 
podstawę prawną (artykuł 6 GDPR). Szczególną uwagę zwraca się przy tym na przestrzeganie 
zasad dotyczących przetwarzania danych (artykuł 5 GDPR). 

Poniższe informacje stanowią podstawę skutecznego wykonywania praw przyznanych w 
ramach GDPR. 

 

1. Tożsamość administratora 

O celu i sposobie przetwarzania danych osobowych decyduje ENGEL AUSTRIA GmbH. 
ENGEL AUSTRIA GmbH, która w rozumieniu GDPR jest administratorem, posiada następujące 
dane kontaktowe: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Austria 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Faks: +43 50 620-3009  

E-mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Informacje o placówkach ENGEL na świecie (grupa ENGEL) można znaleźć pod adresem 
www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna 

ENGEL AUSTRIA GmbH przetwarza dane osobowe w celu obsługi zamówień i wykonania 
umów oraz przestrzegania ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów. Dodatkowo 
firma przetwarza dane w celu realizacji procesów rejestracji i legitymacji.  

 

ENGEL AUSTRIA GmbH gromadzi, przetwarza i ewentualnie przekazuje dane osobowe na 
podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą. Priorytetowy cel przetwarzania, 
jakim jest wykonanie umów, stanowi dodatkową podstawę prawną. W związku z tym istnieje 
uzasadniony interes dotyczący przekazywania danych w obrębie grupy ENGEL.       

 

3. Odbiorcy na terenie Unii Europejskiej 

Jeżeli wymagają tego cele przetwarzania, dane osobowe są przekazywane spółkom i 
przedstawicielstwom grupy ENGEL w obrębie Unii Europejskiej.  
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4. Przekazywanie danych do państw trzecich 

Dane osobowe przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej (państw trzecich) są 
przekazywane wyłącznie spółkom i przedstawicielstwom grupy ENGEL mającym tam swoją 
siedzibę w celu obsługi zamówień i wykonania umów.  

Zasady przekazywania danych spółkom i przedstawicielstwom grupy ENGEL mającym swoją 
siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej są określone w decyzji Komisji Europejskiej o 
odpowiednim poziomie ochrony danych oraz w gwarancjach ochrony danych zgodnie z art. 46 
GDPR. 

Niezależnie od wysokiego poziomu ochrony danych w grupie ENGEL i wyraźnego zobowiązania 
się do przestrzegania zasad ochrony danych zawartych w GDPR przekazywanie danych do 
państw trzecich zależy wyłącznie od zgody osób, których dane dotyczą. 

 

5. Okres przechowywania danych 

Zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania ENGEL AUSTRIA GmbH przechowuje dane 
osobowe stosowanie do ustawowego okresu przechowywania. Zgodnie z przepisami okres 
przechowywania wynosi siedem lat od momentu wykonania umowy względnie zakończenia 
współpracy handlowej.  

Poza ustawowym okresem przechowywania dane osobowe są przechowywane maksymalnie 
przez taki okres, który jest konieczny do spełnienia konkretnego celu przetwarzania lub 
dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, w szczególności w rozumieniu art. 17 
ust. 3 lit. e GDPR. 

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa: 

- prawo dostępu 

- prawo do sprostowania danych 

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

- prawo do ograniczenia przetwarzania 

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 

- prawo do przenoszalności danych 

- prawo do powiadomienia o sprostowaniu/usunięciu danych, o ile to możliwe 

- prawo do sprawdzenia przez człowieka decyzji w pełni zautomatyzowanych 

 

7. Możliwość cofnięcia zgody 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na całkowite lub 
częściowe przetwarzanie ich danych. Cofnięcie zgody nie narusza wcześniejszego 
przetwarzania.  

 

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych 
osobowych narusza przepisy GDPR, ma prawo złożyć zażalenie w Biurze Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz w każdym innym 
krajowym organie nadzorczym w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 
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9. Konieczność udostępnienia danych 

Udostępnienie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, jest niezbędne do 
zawarcia umów z ENGEL AUSTRIA GmbH oraz do odpowiedniej obsługi zamówień. Także 
realizacja procesów rejestracji i legitymacji wymaga udostępnienia danych osobowych. 

Nieudostępnienie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umów, 
realizacji zamówień lub anulowaniem procesów rejestracji i legitymacji.  


