Polityka prywatności
Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych
krajowych ustaw o ochronie danych w państwach członkowskich oraz pozostałych przepisów
prawa o ochronie danych jest dostawca:
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH
Am Bahnhof 10
49424 Lutten
Zakres obowiązywania
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dla użytkowników o rodzaju, zakresie i celu
gromadzenia oraz wykorzystywania danych przez dostawcę będącego administratorem.
Zbieranie informacji ogólnych
Każde wejście na naszą witrynę powoduje automatyczne zebranie informacji przez nas lub
dostawcę Internetu. Te informacje, nazywane również serwerowymi plikami dziennika, mają
charakter ogólny i nie pozwalają na identyfikację osoby.
Zbierane są między innymi: nazwa strony internetowej, plik, data, ilość danych, przeglądarka
internetowa i jej wersja, system operacyjny, nazwa domeny dostawcy Internetu, tak zwany
odsyłający adres URL (strona, z której następuje przejście do naszej witryny) i adres IP.
Bez tych danych częściowo nie byłoby możliwości technicznych dostarczania i wyświetlania treści
strony internetowej. W tym zakresie zbieranie danych jest niezbędne. Dodatkowo wykorzystujemy
anonimowe informacje do celów statystycznych. Pomagają nam one w optymalizacji witryny i
technologii. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzania plików dziennika w
razie przypuszczenia niezgodnego z prawem korzystania z naszej witryny.
Postępowanie z danymi osobowymi
Definicja: Jako dane osobowe traktowane są wszystkie informacje, na podstawie których można
jednoznacznie zidentyfikować osobę. Są to dane, które można odnieść do osoby.
Do takich danych osobowych zaliczają się imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
Ponadto jako dane osobowe traktowane są informacje o hobby, członkostwach, upodobaniach
oraz odwiedzanych stronach internetowych.
Te dane są gromadzone, wykorzystywane i ewentualnie przekazywane przez dostawcę, jeżeli
ustawodawca na to jednoznacznie zezwala lub jeżeli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie,
edytowanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych.
Formularz kontaktowy
W przypadku kontaktowania się z nami przez formularz online lub e-mail zapisujemy wprowadzone
dane, aby odpowiedzieć na zapytanie i zadać ewentualne pytania uzupełniające.
Bezpieczeństwo danych
Udostępnione nam dane osobowe są zabezpieczone przy użyciu wszystkich technicznych i
organizacyjnych środków bezpieczeństwa w sposób uniemożliwiający dostęp dla nieuprawnionych
stron trzecich. Podczas wysyłania wrażliwych danych lub informacji zaleca się korzystanie z
poczty, ponieważ nie można zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych przez e-mail.
Integrowanie usług i treści stron trzecich
Na naszej witrynie znajdują się treści, usługi i świadczenia innych dostawców. Są to na przykład
mapy udostępniane przez Google Maps, filmy z YouTube oraz grafiki i zdjęcia z innych stron
internetowych. Aby te dane można było wywołać i wyświetlić w przeglądarce użytkownika,
wymagane jest przekazanie adresu IP. Dostawca (zwany dalej „dostawcą zewnętrznym”) zna więc
adres IP danego użytkownika.

Wtyczki społecznościowe
Na naszych stronach internetowych stosowane są wtyczki społecznościowe wymienionych poniżej
dostawców. Wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu odpowiednim logotypem.
Przez te wtyczki mogą być ewentualnie przesyłane do operatora usługi informacje, do których
należą też dane osobowe, a także mogą być one przez niego wykorzystywane. Uniemożliwiamy
nieświadome i niechciane zbieranie oraz przesyłanie danych do dostawcy zewnętrznego przez
rozwiązanie 2 kliknięć. Aby aktywować wybraną wtyczkę społecznościową, należy ją najpierw
aktywować przez kliknięcie odpowiedniego przełącznika. Dopiero po aktywowaniu wtyczki
rozpocznie się również zbieranie informacji i ich przesyłanie do dostawcy zewnętrznego. Sami nie
zbieramy danych osobowych przy użyciu wtyczek społecznościowych lub przez korzystanie z nich.
Nie mamy wpływu na to, jakie dane zbiera aktywowana wtyczka społecznościowa oraz w jaki
sposób są one wykorzystywane przez dostawcę. Obecnie należy założyć, że tworzone jest
bezpośrednie połączenie z usługami dostawcy oraz zbierany i wykorzystywany jest co najmniej
adres IP oraz informacje o urządzeniu. Ponadto istnieje możliwość, że ci dostawcy zewnętrzni
będą próbowali zapisać pliki cookie na używanym komputerze. Jakie konkretnie dane są przy tym
zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane, opisano w politykach prywatności poszczególnych
dostawców usług. Informacja: Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na Facebooku,
wówczas Facebook może go zidentyfikować jako gościa na konkretnej stronie.
Nawet jeżeli staramy się korzystać tylko z usług dostawców zewnętrznych, którzy potrzebują
wyłącznie adresu IP do dostarczenia treści, nie mamy wpływu na ewentualne zapisanie adresu IP.
Ten proces służy w tym przypadku między innymi do celów statystycznych. Jeżeli wiemy, że adres
IP jest zapisywany, informujemy o tym naszych użytkowników.
Pliki cookie
Na tej stronie internetowej stosowane są tak zwane pliki cookie. Są to pliki tekstowe, zapisywane
przez serwer na komputerze. Zawierają one informacje o przeglądarce, adresie IP, systemie
operacyjnym i połączeniu internetowym. Te dane nie są przekazywane przez nas stronom trzecim
ani nie są łączone bez zgody użytkownika z danymi osobowymi.
Pliki cookie mają przede wszystkim dwa zadania. Pomagają nam w ułatwieniu nawigowania w
naszej witrynie oraz umożliwiają konkretne wyświetlanie strony internetowej. Nie są one
wykorzystywane do wprowadzania wirusów lub uruchamiania programów.
Użytkownicy mają możliwość korzystania z naszej witryny również bez plików cookie. W tym celu
należy zmienić w przeglądarce odpowiednie ustawienia. Należy zapoznać się z informacjami o
funkcji pomocy przeglądarki służącej do wyłączenia plików cookie. Informujemy jednak, że może to
spowodować zakłócenia działania niektórych funkcji na tej stronie internetowej i ograniczenie
komfortu korzystania. Strony http://www.aboutads.info/choices/ (USA) i
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) pozwalają na zarządzanie plikami
cookie do reklam online.
Szyfrowanie SSL
Do ochrony bezpieczeństwa danych podczas przesyłania stosujemy odpowiednie metody
szyfrowania zgodne z aktualnym stanem techniki (np. SSL) przez HTTPS.
Formularz kontaktowy
W razie kontaktowania się z nami w sprawie wszelkich pytań przez e-mail lub formularz
kontaktowy, użytkownik udziela nam dobrowolnej zgody na skontaktowanie się. Wymagane jest do
tego podanie prawidłowego adresu e-mail. Służy on do przyporządkowania zapytania oraz
późniejszego udzielenia odpowiedzi. Podawanie kolejnych danych jest opcjonalne. Przekazane
dane są zapisywane do celów rozpatrzenia zapytania oraz do możliwych pytań uzupełniających.
Po rozpatrzeniu zadanego pytania dane osobowe zostają automatycznie usunięte.
Oszczędność danych
Dane osobowe zapisujemy zgodnie z zasadami unikania i oszczędności danych tylko na czas
niezbędny lub wymagany przez ustawodawcę (ustawowy termin przechowywania). Jeżeli cel, do
jakiego zostały zgromadzone informacje, przestanie istnieć lub upłynie termin przechowywania,
usuniemy te dane.
Prawo użytkownika do dostępu, sprostowania, blokowania, usuwania i sprzeciwu
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego wnioskowania o dostęp do zapisanych u nas danych
osobowych i/lub do żądania sprostowania, zablokowania bądź usunięcia. Wyjątki:

Przechowywanie danych niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej lub podleganie
danych ustawowemu obowiązkowi przechowywania.
W takich sprawach należy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:
datenschutz@weda.de
Aby w każdej chwili uwzględnić blokadę danych, konieczne jest zachowanie danych do celów
kontrolnych w pliku blokującym. Jeżeli nie ma ustawowego obowiązku archiwizacji, można również
żądać usunięcia danych. W przeciwnym razie zablokujemy dane na życzenie użytkownika.
Zmiany naszej polityki prywatności
Niniejszą politykę prywatności będziemy od czasu do czasu aktualizować. Należy okazyjnie
zapoznawać się z tymi wytycznymi, aby być na bieżąco z informacjami o sposobie ochrony danych
oraz stałym poprawianiu treści naszej strony internetowej. Jeżeli będziemy wprowadzać istotne
zmiany w gromadzeniu, wykorzystywaniu i/lub przekazywaniu udostępnionych nam danych
osobowych, to powiadomimy o tym jednoznaczną i dobrze widoczną informacją na stronie
internetowej. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację warunków niniejszej
polityki prywatności.
W razie pytań dotyczących tej polityki prywatności należy zwracać się do nas.

