
Polityka prywatności spółki  Heinz von Heiden Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

Polityka prywatności

Spółka  Heinz von Heiden Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje Twoje 
prawo do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę Twoich danych osobowych oraz 
stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Twoją 
prywatność. Zapoznaj się z naszymi zasadami polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Heinz von Heiden Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (ul. Józefa Piłsudskiego 
11 lokal 104, 05-510 Konstancin-Jeziorna). Dane zbierane przez  Heinz von Heiden Polska     
sp. z o.o. przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwane dalej: „RODO”),  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. Kontakt z Administratorem jest również możliwy pod numerem telefonu: +48 22 
290 39 48 i adresem poczty elektronicznej: info@hvh.com.pl.

Dane osobowe

Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 
Przykładami takich danych są: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 
adres IP.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy i przetwarzamy:

1. W celach administrowania zapytaniami  od Ciebie i  udzielania odpowiedzi  na Twoje
pytania  zadane  nam  w  formularzu  kontaktowym  dostępnym  na  naszej  stronie
internetowej  (www.hvh.com.pl)  lub  przesłanym  na  nasz  adres  e-mailowy  dostępny
również na naszej stronie internetowej - na podstawie naszych prawnie uzasadnionych
interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. W celach marketingowych (rozpoznania Twoich potrzeb, informowania Cię o naszych
produktach i  usługach,  informowania Cię o promocjach i  organizowanych przez nas
wydarzeniach)   -  na  podstawie  zgody  udzielonej  w  formularzu  kontaktowym
dostępnym na naszej stronie internetowej (www.hvh.com.pl) lub zgody przesłanej na
nasz adres e-mailowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
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3. W celach  wynikających  z prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez
Administratora, m.in.  poprzez wykorzystanie plików cookies – na podstawie art. 6 ust.
1  lit.  f  RODO.  Przetwarzanie  może  być  uznane  za niezbędne  dla  realizacji
uzasadnionych  interesów  Administratora,  jeżeli  nie  narusza  interesów  lub
podstawowych praw i wolności osoby, której dotyczy.

4. W celach związanych z zwarciem i wykonaniem umowy/umów z Tobą -  na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

Zakres przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne dane osobowe podane przez Ciebie  w
formularzu kontaktowym lub w treści wiadomości email. 

Pamiętaj, że podanie Twoich danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne oraz że zgodę możesz w każdej chwili odwołać. 

W przypadku późniejszego przekazania innych danych osobowych (np. podczas spotkania, w
związku  z  prowadzonymi  negocjacjami),  niż  te  wymienione  w  formularzu  czy  treści
wiadomości  e-mail,  poprosimy  Cię  o  udzielenie  zgody  na  ich  przetwarzanie,  chyba  że
podstawą przetwarzania  Twoich danych  osobowych będzie  zawarta  z  Tobą  umowa bądź
prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako Administratora.

Administrator przetwarza również dane osobowe takie jak adresy IP Użytkownika, Cookies
(tzw. ciasteczka), informacja o przeglądarce użytkownika. Link do Polityki Cookies znajdziesz
tutaj: http://parkwilhelma.pl/inc/PolitykaPrywatnosci_WWW.pdf

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  odwołania  udzielonej  zgody,  a  w
przypadku  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora  -  do  jego  wygaśnięcia.  W
przypadku  zawarcia  umowy,  Twoje  dane  będą  przetwarzane przez  okres  wykonywania
umowy aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub
nienależytego  wykonania  ww.  umowy.  Po  upływie  wyżej  wymienionych  okresów  lub
cofnięciu zgody dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne prawa

Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do
przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody – prawo do cofnięcia zgody w każdej
chwili. 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom



Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności:  inne podmioty z Grupy
Heinz von Heyden, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), podmioty
biorące  udział  w  wykonaniu  umowy,  podmioty  uprawnione  na  podstawie  przepisów
prawnych.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.
W razie  przekazania  danych  osobowych  do państw  trzecich  znajdujących  się  poza  Unią
Europejską Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy
o kontakt:

Heinz von Heiden Polska sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 11 lokal 104 
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 290 39 48
mail: info@hvh.com.pl

W  przypadku  zmiany  naszej  polityki  prywatności,  wprowadzone  zostaną  odpowiednie 
modyfikacje  w  treści,  o  czym  poinformujemy  na  naszej  stronie  internetowej 
(www.hvh.com.pl).
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