INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ PRZYGOTOWANIA KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNI
Na podstawie 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) („RODO”) informujemy, że
administratorem Twoich danych osobowych w związku z usługą „Przygotowania Koncepcji Zagospodarowania
Powierzchni” („Usługa”) jest Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie („Semmelrock”), a pewnym
zakresie w związku ze stosowaniem niektórych cookies i innych technologii na stronie, gdzie oferowana jest Usługa –
także Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. („Wienerberger”)
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Usługą.
1.

Jeżeli wypełniłeś/aś i wysłałeś/aś formularz:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Semmelrock.
Jeśli wypełniłeś/aś formularz i zamówiłeś/aś Usługę, Twoje dane będą przetwarzane przez Semmelrock w celach:
a.

świadczenia Usługi, tj. udostępniania na stronie formularza i świadczenia tym samym usług drogą
elektroniczną, a także przygotowania koncepcji zgodnie z regulaminem Usługi oraz w celu udzielenia
dodatkowego rabatu za skorzystanie z Promocji Korzyści Murowane oferowanej przez Wienerberger, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b.

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Semmelrock, w szczególności związanych z przepisami
podatkowymi i przepisami o rachunkowości w związku z dokonaną płatnością oraz ewentualnym rabatem, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c.

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także dochodzenia lub obrony roszczeń (o ile takie zaistnieją), na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Semmelrock polegającego na
przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, a także ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony
przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej,

d.

wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dokładny cel
przetwarzania, zostanie wskazany w jej treści,

e.

marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu
Semmelrock polegającego na promocji własnych produktów i usług.

Pozostałe informacje dotyczące m.in. odbiorców Twoich danych osobowych, okresu przechowywania, a także
przysługujących Ci praw znajdziesz w punkcie „4. Semmelrock jako administrator – pozostałe informacje”.
2.

Jeżeli tylko odwiedziłeś/aś stronę internetową, gdzie oferowana jest Usługa, a także jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę
na cookies inne niż analityczne:

Zasadniczo
administratorem
Twoich
danych
osobowych
związanych
https://www.projektsemmelrock.pl/ będzie Semmelrock jako właściciel tej strony.

z

prowadzeniem

strony

Semmelrock
może
przetwarzać
informacje
dotyczące
osób,
które
odwiedzają
stronę
https://www.projektsemmelrock.pl/, nawet jeżeli nie zostawisz danych np. poprzez formularz. W trakcie używania strony
stronę https://www.projektsemmelrock.pl/ Semmelrock zbiera pewne informacje za pomocą plików cookies. Informacje
te mogą stanowić w określonych przypadkach dane osobowe, a także bardziej ingerować w Twoją prywatność, dlatego
w ramach niniejszej polityki prywatności, a przede wszystkim w ramach Polityki cookies pragniemy dostarczyć jak
najbardziej szczegółowych informacji na ten temat.
W związku z powyższym, Twoje dane będą przetwarzane przez Semmelrock w celach:
a.

prowadzenia utrzymania strony internetowej https://www.projektsemmelrock.pl/, a także udostępniania
zgromadzonych na niej treści i funkcjonalności (takich jak formularz) i świadczenia tym samym usług drogą
elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
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b.

dochodzenia lub obrony roszczeń Semmelrock (o ile takie zaistnieją), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. prawnie uzasadnionego interesu Semmelrock polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub
obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej,

c.

wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dokładny cel
przetwarzania, zostanie wskazany w jej treści.
Tej podstawy jako podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych Semmelrock może użyć w
szczególności w związku ze stosowaniem cookies i innych technologii na stronie
https://www.projektsemmelrock.pl/, które mogą bardziej ingerować w Twoją prywatność, jak np. w celu
wyświetlania reklam, które są do Ciebie dopasowane i promowania tym samym usług i produktów
Semmelrock, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W tym zakresie Twoja zgoda będzie także podstawą do ewentualnego transferu danych poza EOG, o czym
więcej przeczytasz w kolumnie „Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich” w punkcie „4.
Semmelrock jako administrator – pozostałe informacje”.

3.

Jeżeli odwiedziłeś/aś stronę, na której oferowana jest Usługa oraz wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na cookies
analityczne:

Chociaż to głównie Semmelrock jest odpowiedzialny za utrzymanie strony https://www.projektsemmelrock.pl/, a także
zarządzanie plikami cookies o różnym charakterze (cookies niezbędne i marketingowe) to również Wienerberger
(Wienerberger i Semmelrock należą do jednej Grupy Wienerberger) ma własny cel w uzyskiwaniu informacji
wynikających z cookies o charakterze analitycznym. W takiej sytuacji, tego rodzaju pliki cookies będą traktowane jako
cookies podmiotu trzeciego w rozumieniu definicji zawartej w Polityce cookies i będą wykorzystywane, ale tylko pod
warunkiem że wyrazisz zgodę na takie działanie. Taka zgoda będzie jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych w
tym celu. O tym również przeczytasz więcej w Polityce cookies.
W związku z powyższym, Twoje dane będą przetwarzane przez Wienerberger w celach:
a.

wykorzystywania informacji z plików cookies dla prowadzonej analityki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W tym zakresie Twoja zgoda będzie także podstawą do ewentualnego transferu danych poza EOG, o czym
więcej przeczytasz w kolumnie „Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich” w punkcie „5.
Wienerberger jako administrator – pozostałe informacje”.

b.

4.

dochodzenia lub obrony roszczeń Wienerbegrer (o ile takie zaistnieją), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub
obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.

Semmelrock jako administrator – pozostałe informacje:

Szczegółowa
tożsamość
administratora

Inspektor Ochrony
Danych

Podstawy i cele
przetwarzania danych
Odbiorcy danych,
przekazywanie danych
do państw trzecich

Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu
Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000094019 („Semmelrock”).
Możesz się skontaktować z Semmelrock poprzez:
a. wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@semmelrock.com,
b. lub list pod adres: Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o., Plac Konesera 8, 03736 Warszawa.
Semmelrock powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku chęci
skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, można przesłać:
a. wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@semmelrock.com,
b. lub list pod adres: Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o., Plac Konesera 8, 03736 Warszawa. z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
Twoje dane będą przetwarzane w celach i na podstawach wskazanych w pkt 1 i pkt 2
powyżej.
W celu realizacji świadczenia pewnych usług Semmelrock współpracuje z usługodawcami
zewnętrznymi. Odbiorcą podanych danych osobowych będzie w szczególności
Wienerberger, który w zakresie w jakim Semmelrock występuje w roli administratora
danych, będzie występował w roli podmiotu przetwarzającego.
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Oprócz tego dane mogą otrzymać również:
a. dostawcy usług IT, w szczególności programów księgowych,
b. doradcy prawni, kancelarie prawne, audytorzy,
c. banki,
d. dostawcy usług płatniczych (np. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu).
Semmelrock nie zamierza co do zasady przekazywać danych do organizacji
międzynarodowych ani państw trzecich, czyli takich spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Z uwagi jednak na korzystanie z plików cookies i innych technologii śledzących pewne
informacje o Tobie i Twojej aktywności na stronie https://www.projektsemmelrock.pl/, w
tym takie które mogą mieć charakter danych osobowych, mogą być wykorzystywane i
przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (głównie do Stanów Zjednoczonych)
przez dostawców określonych usług, z których Semmelrock korzysta, tj. Google i
Facebook.
Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał
Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych
osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania
danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane
przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie
bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych.
Z uwagi na stopień ingerencji w Twoją prywatności jaki może wywołać powyższy transfer,
będziemy Cię o tym odpowiednio informować – odpowiednią informację o tym ryzyku
znajdziesz przy okazji akceptacji plików cookies, Jeżeli wyrazisz zgodę na cookies będzie
to jednocześnie zgoda na ewentualny transfer Twoich danych osobowych do Stanów
Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osób, które:

Okres
przechowywania
danych

a.

odwiedzają̨ stronę https://www.projektsemmelrock.pl/ – będą przechowywane
przez czas ważności poszczególnych plików cookies o których mowa w Polityce
cookies, maksymalnie 2 lata;

b.

wypełnią formularz i dokonają płatności za wybrany pakiet w ramach Usługi -–
będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przekazania
finalnej wersji koncepcji przez Semmelrock lub przez czas wynikający z
przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,

c.

otrzymują komunikację marketingową - będą przechowywane do czasu
wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby
marketingu,

d.

wyraziły zgodę na cel wskazany w treści zgody – będą przechowywane do czasu
wycofania zgody lub osiągnięcia celu, dla którego zgoda była potrzebna (w
zależności, który z terminów nastąpi szybciej).

Okresy wskazane powyżej mogą zostać wydłużone, jeżeli dojdzie do powstania roszczenia,
które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych. Wówczas dane będą przetwarzane do
czasu przedawnienia tego roszczenia.
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
Prawa związane z
przetwarzaniem
danych
b.
c.

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim podstawą przetwarzania była
udzielona zgoda (art. 7 ust. 3 RODO). Masz prawo do wycofania udzielonej zgody
w każdym momencie. Wycofanie zgody ma skutek od momentu jej wycofania.
Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Semmelrock
przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych
negatywnych konsekwencji,
prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),
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d.

Sposób realizacji praw
Skarga do organu
nadzorczego

Obowiązek podania
danych

Profilowanie

Źródło danych,
kategorie odnośnych
danych osobowych
5.

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia
zapomnianym”) (art. 17 RODO),
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18
RODO),
f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO i odbywa
się w sposób zautomatyzowany) (art. 20 RODO),
g. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
Wszystkie opisane powyżej prawa możesz wykonać́ pisząc do Semmelrock na dane
wskazane w ramach zakładki „Szczegółowa tożsamość administratora”.
Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do
złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych związanych z Usługą jest dobrowolne, jednak konieczne do zgłoszenia
chęci skorzystania z Usługi, a także otrzymania rabatu w ramach Promocji Korzyści
Murowane oferowanej przez Wienerberger.
Wymagane jest jednak podanie danych w celach związanych z wypełnieniem przez
Semmelrock ciążących na Semmelrock obowiązków prawnych.
Podanie danych osobowych może być również niezbędne, aby korzystać ze wszystkich
funkcjonalności oferowanych przez stronę https://www.projektsemmelrock.pl/.
Podanie danych w pozostałych celach (w szczególności w marketingowych, czy
wynikających z udzielonej zgody) jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem skorzystania
z Usługi.
W celu zachęcenia Cię do zakupu produktów Semmelrock i skorzystania z Usługi,
Semmelrock korzysta z usług Google Ads i Facebook dla przeprowadzenia kampanii
retargetingowych. Oznacza to, że po odwiedzinach na naszej stronie możesz zobaczyć́
informację o Usłudze na innych, odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych.
Twoich danych nie przetwarzamy jednak w sposób zautomatyzowany, który może wpływać́
na Twoje prawa lub wywierać́ na Ciebie podobny wpływ.
Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie.

Wienerberger jako administrator – pozostałe informacje:

Szczegółowa
tożsamość
administratora

Inspektor Ochrony
Danych

Podstawy i cele
przetwarzania danych
Odbiorcy danych,
przekazywanie danych
do państw trzecich

Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu
Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000088098 („Wienerberger”).
Możesz się skontaktować z Wienerberger poprzez:
a. wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,
b. lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Plac Konesera
8, 03-736 Warszawa.
Wienerberger powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku chęci
skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, można przesłać:
a. wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,
b. lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Plac Konesera
8, 03-736 Warszawa. z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych wskazaliśmy w punkcie 3 powyżej.

W związku z prowadzoną na stronie https://www.projektsemmelrock.pl/ analityką,
Wienerberger używa takich narzędzi jak m.in. Google Analytics, czy Hotjar. W tym zakresie
więcej informacji (tj. o plikach cookies, partnerach z których usług korzystamy i ich celach
ich stosowania) znajdziesz w Polityce Cookies https://www.projektsemmelrock.pl/.
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W związku z prowadzoną analityką odbiorcą Twoich danych osobowych może być również
WHITES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie.
Wienerberger nie zamierza co do zasady przekazywać danych do organizacji
międzynarodowych ani państw trzecich, czyli takich spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Z uwagi jednak na prowadzoną analitykę i korzystanie z plików cookies pewne informacje
o Tobie i Twojej aktywności na stronie https://www.projektsemmelrock.pl/, w tym takie
które mogą mieć charakter danych osobowych, mogą być wykorzystywane i przesyłane
poza Europejski Obszar Gospodarczy (głównie do Stanów Zjednoczonych) przez
dostawców określonych usług, z których Wienerberger korzysta, tj. Google.
Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał
Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych
osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania
danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane
przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie
bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych.
Z uwagi na stopień ingerencji w Twoją prywatności jaki może wywołać powyższy transfer,
będziemy Cię o tym odpowiednio informować – odpowiednią informację o tym ryzyku
znajdziesz przy okazji akceptacji plików cookies, Jeżeli wyrazisz zgodę na cookies będzie
to jednocześnie zgoda na ewentualny transfer Twoich danych osobowych do Stanów
Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osób, które:
a.
Okres
przechowywania
danych

odwiedzają̨ stronę https://www.projektsemmelrock.pl/ i wyrażą zgodę na
korzystanie z cookies analitycznych – będą przechowywane przez czas ważności
poszczególnych plików cookies, maksymalnie 2 lata, bądź do czasu wycofania
zgody (w zależności, który z terminów nastąpi szybciej).

Okresy wskazane powyżej mogą zostać wydłużone, jeżeli dojdzie do powstania roszczenia,
które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych. Wówczas dane będą przetwarzane do
czasu przedawnienia tego roszczenia.
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.

Prawa związane z
przetwarzaniem
danych

Sposób realizacji praw
Skarga do organu
nadzorczego
Obowiązek podania
danych

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim podstawą przetwarzania była
udzielona zgoda (art. 7 ust. 3 RODO). Masz prawo do wycofania udzielonej zgody
w każdym momencie. Wycofanie zgody ma skutek od momentu jej wycofania.
Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Wienerberger
przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych
negatywnych konsekwencji,
b. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia
zapomnianym”) (art. 17 RODO),
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18
RODO),
f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO i odbywa
się w sposób zautomatyzowany) (art. 20 RODO),
g. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
Wszystkie opisane powyżej prawa możesz wykonać́ pisząc do Wienerberger na dane
wskazane w ramach zakładki „Szczegółowa tożsamość administratora”.
Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do
złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem skorzystania z Usługi.
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Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie
będą profilowane.
Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie.
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