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Polityka prywatności 

Cieszy nas Twoje zainteresowanie naszą witryną. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Jako 
partner firmy Hoffmann SE, Perschmann Sp. z o.o. rozumie, że w ramach działalności korporacyjnej ponosi 
odpowiedzialność za ochronę informacji i danych powierzonych firmie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
odwiedzania naszych stron internetowych, bezwzględnie przestrzegamy przepisów prawa dotyczących danych 
osobowych i chcielibyśmy szczegółowo poinformować o charakterze przetwarzania danych. 

 
 

1. Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie moich danych osobowych? 
1.1. Odwiedzając tę witrynę 

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych podczas odwiedzania strony internetowej www.hoffmann- 
group.com/PL (inaczej: www.perschmann.pl) jest Perschmann Sp. z.o.o, ul. Ostrowska 364, 61-312 Poznań, Polska. 

 
Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Perschmann Sp. z o.o. można kontaktować się listownie lub 
pocztą elektroniczną pod adresem: rodo@perschmann.pl 

 
Ponieważ strony internetowe są zarządzane przez firmę Hoffmann SE, Hoffmann SE gromadzi Państwa dane podczas 
odwiedzania niniejszej strony internetowej www.hoffmann-group.com/PL (Polska) w imieniu firmy Perschmann Sp. z 
o.o. Odpowiedzialność Perschmann Sp. z o.o. za przetwarzanie danych użytkownika pozostaje nienaruszona. Więcej 
informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Hoffmann SE można znaleźć na stronie 
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz. 

 
 

1.2. W celu realizacji warunków umowy, świadczenia usług 
Indywidualne usługi i oferty prezentowane na stronie internetowej nie stanowią bezpośredniej oferty firmy Hoffmann 
SE, lecz spółek partnerskich (zwanych łącznie Hoffmann Group), odpowiedzialnych za poszczególne usługi i oferty na 
poziomie lokalnym. Jeśli korzystasz za pośrednictwem tej witryny z usług i ofert lokalnego przedstawiciela firmy 
Hoffmann SE (np. składanie zamówienia, świadczenie usług, obsługa klienta), odpowiedzialność za przetwarzanie 
danych osobowych ponosi również właściwa firma partnerska Hoffmann Group, w tym przypadku Perschmann Sp. z 
o.o. 

 
W przypadku zamówień i zgłoszeń serwisowych od klientów biznesowych zawsze odpowiedzialność ponosi firma 
partnerska Hoffmann SE właściwa w danym miejscu dostawy. W przypadku zamówień decydujące znaczenie mają 
informacje zawarte w odpowiednich dokumentach zamówienia i umowy. Za usługi i problemy związane z konkretną 
lokalizacją odpowiada z reguły spółka należąca do Hoffmann Group lub jej spółka partnerska odpowiedzialna za daną 
lokalizację. 

 

Listę wszystkich firm partnerskich Hoffmann Group, ich lokalne obowiązki oraz dane kontaktowe do właściwego 
inspektora ochrony danych można znaleźć tutaj. 

 

Aby umożliwić Państwu korzystanie z usług firm partnerskich Hoffmann Group za pośrednictwem tej strony 
internetowej, Hoffmann SE w razie potrzeby przekaże zebrane od Państwa dane do firmy partnerskiej, która jest za 
Państwa odpowiedzialna. 

 

2. Kiedy firma zbiera dane odwiedzających witrynę? 
2.1. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową 
Gromadzimy dane w ograniczonym zakresie w celu przyjmowania i przetwarzania zamówień lub w celu oferowania 
dostosowanych ofert. Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Dane dostępu 
technicznego przechowujemy w tak zwanych plikach dziennika serwera, takich jak np. nazwa żądanego pliku, data i 
godzina zgłoszenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskujący dostawca. Dane te są oceniane tylko w celu 
zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszej oferty. 
Na tej stronie internetowej zbieramy dane osobowe 

 

• w kontekście Twojego zamówienia w sklepie internetowym eShop 

• podczas rejestracji w celu uzyskania indywidualnego dostępu klienta 

• poprzez zapisanie się do naszego newslettera| 

• w formularzu kontaktowym i zgłoszeniu serwisowym 

• kontaktując się z nami przez e-mail 
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• za pośrednictwem usługi Google Map 

• przy wywoływaniu filmów na Youtube. 

 
To, jakie dane są zbierane w każdym przypadku, wynika z odpowiednich formularzy wejściowych. Udostępnione nam 
przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji umów, świadczenia usług i przetwarzania Państwa zapytań. 

 
Jakie dane są gromadzone w każdym przypadku, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania 
danych. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji umowy, świadczenia usług oraz obsługi zapytań. 

 

2.2. Newsletter 
Istnieje możliwość zamówienia newslettera firmy Perschmann Sp. z o.o. (zwanej też Hoffmann Group Perschmann), 

w którym regularnie informujemy o aktualnościach i ofertach specjalnych. Aby zamówić nasz newsletter, stosujemy 

tzw. procedurę double opt-in, czyli nie wyślemy Tobie newslettera pocztą elektroniczną, dopóki nie potwierdzisz w 

naszym e-mailu powiadomienia, klikając w link potwierdzający, że jesteś właścicielem danego adresu e-mail. Jeśli 

potwierdzisz swój adres e-mail, użyjemy go danego adresu e-mail, czasu rejestracji i adresu IP użytego do rejestracji 

do momentu wypisania się z newslettera. Jedynym celem przechowywania zgromadzonych danych jest wysłanie 

newslettera i udowodnienie rejestracji. 

 
W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera. Odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji można znaleźć w 

stopce newslettera. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika z Art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

 

2.3. Nawiązywanie kontaktu 
Istnieją różne sposoby kontaktowania się z nami. Obejmuje to formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail. W tym 
kontekście przetwarzamy dane wyłącznie w celu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
Dane, które zbieramy podczas korzystania z formularza kontaktowego, zostaną automatycznie usunięte po pełnym 
przetworzeniu Twojego żądania, chyba że nadal potrzebujemy Twojego żądania w celu wypełnienia zobowiązań 
umownych lub prawnych. 

 
Korzystamy również z czatu na żywo prowadzonego przez firmę Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, 
Niemcy. W ramach współpracy zawarliśmy z Userlike UG umowę o przetwarzanie zamówienia zgodnie z art. 28 RODO. 
Możesz używać czatu na żywo jak formularza kontaktowego, aby rozmawiać z naszymi pracownikami niemal w czasie 
rzeczywistym. Podczas uruchamiania czatu gromadzone są następujące dane osobowe: data i godzina połączenia, 
typ/wersja przeglądarki, adres IP, używany system operacyjny, adres URL poprzednio odwiedzanej witryny, ilość 
przesłanych danych, a jeśli jest to określone: imię, nazwisko i adres e-mail. 
Po zalogowaniu się na konto klienta, na początku czatu będą przetwarzane następujące dane osobowe, w zależności 
od informacji zawartych w profilu klienta, w celu szybszego przetworzenia zapytania: imię i nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres, tytuł, numer klienta. 
W zależności od przebiegu rozmowy z naszymi pracownikami, na czacie mogą być zbierane dalsze dane osobowe, 
które są wprowadzane przez użytkownika. Charakter tych danych zależy w dużej mierze od zapytania lub problemu, 
który nam przedstawiasz. Celem przetwarzania wszystkich tych danych jest zapewnienie szybkich i skutecznych 
sposobów kontaktowania się z nami, a tym samym poprawa jakości obsługi klienta. 
Po wejściu na stronę https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp widżet czatu jest ładowany w postaci pliku JavaScript 
z AWS Cloudfront. Widżet czatu technicznie reprezentuje kod źródłowy, który jest uruchamiany na komputerze 
użytkownika i umożliwia korzystanie z czatu. 
Ponadto przechowujemy historię czatów na żywo przez okres 12 miesięcy. W pewnych okolicznościach służy to 
oszczędzeniu Ci obszernych wyjaśnień dotyczących historii Twojego zapytania, a także stałej kontroli jakości naszej 
oferty czatu na żywo. Przetwarzanie danych jest zatem dozwolone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli sobie tego 
nie życzysz, poinformuj nas o tym, korzystając z naszych danych kontaktowych. Zapisane czaty na żywo zostaną przez 
nas natychmiast usunięte. 
Przechowywanie danych czatu służy również zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest 
to również nasz uzasadniony interes, dlatego też przetwarzanie danych jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. Więcej informacji można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych Userlike UG. 

 

2.4. Ocena Twojego zamówienia 
Po udanym procesie zamówienia masz możliwość pozostawienia oceny zawierającej komentarz do poprzedniego 
procesu zamówienia. W tym kontekście przetwarzamy dane wyłącznie w celu ulepszenia naszych usług. Podstawą 
prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Hoffmann ma uzasadniony interes w zintegrowaniu funkcji oceny z procesem 
zamówień w celu dalszego rozwoju swoich usług. 
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w ramach funkcji oceny. 

Dane gromadzone przez nas podczas korzystania z funkcji oceny zostaną automatycznie usunięte po 3 miesiącach, 
chyba że nadal potrzebujemy Twoich danych do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych. 
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2.5. Google Maps 
Nasza strona internetowa korzysta z usługi map Google Maps od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Irlandia („Google”). Aby mapy Google były osadzone i wyświetlane w przeglądarce internetowej użytkownika, 
przeglądarka musi się połączyć z serwerem Google, który może znajdować się również w USA podczas uzyskiwania 
dostępu do strony kontaktowej. Google otrzymuje w ten sposób informacje o tym, że na naszej stronie internetowej 
została wywołana strona kontaktowa z adresu IP Twojego urządzenia. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f 
RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na zintegrowaniu usługi mapowej w celu skontaktowania się 
z Tobą. Jeśli wywołasz usługę Google Maps na naszej stronie internetowej, gdy zalogujesz się do swojego profilu 
Google, Google może również powiązać to wydarzenie z Twoim profilem Google. Jeśli nie chcesz być przypisany do 
swojego profilu Google, konieczne jest wylogowanie się z Google przed wywołaniem naszej strony kontaktowej. Google 
przechowuje Twoje dane i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i spersonalizowanej prezentacji Map 
Google. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych od Google. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
oświadczeniu Google o ochronie danych i Dodatkowych warunkach korzystania z Map Google. 

 

3. W jakim celu przetwarzane są dane? 
3.1. W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust 1 lit. b RODO) 
Perschmann Sp. z o.o. wykorzystuje Twoje dane, aby zapewnić jak najlepszą jakość korzystania ze sklepu 

internetowego oraz usług serwisowych. Przy czym dane są traktowane z pełną odpowiedzialnością. Spółka Hoffmann 

SE oraz firmy partnerskie Hoffmann Group wykorzystują Twoje dane osobowe przede wszystkim do: 

• przetwarzania zamówień; 

• przetwarzania zgłoszeń serwisowych. 

 
Jeśli za Twoje zamówienie lub prośbę o usługę odpowiedzialna jest spółka Hoffmann Group lub jej spółka partnerska, 

przekażemy Twoje dane do odpowiedniej spółki Hoffmann Group. 

 
W celu realizacji umowy my lub odpowiednia firma partnerska Hoffmann Group przekaże Twoje dane firmie spedycyjnej, 

której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów. 

 

3.2. W ramach równowagi interesów (art. 6 ust 1 lit. f RODO) 
Możemy również wykorzystywać dane w oparciu o równowagę interesów w celu ochrony uzasadnionych, zwykle 

ekonomicznych interesów dotyczących nas lub podmiotów trzecich, przy czym w miarę możliwości przetwarzamy 

pseudonimizowane lub anonimizowane dane. Odbywa się to w następujących celach: 

• kontrola i poprawa wydajności i pewności prawnej procesów biznesowych; 

• analiza zdolności kredytowej; 

• kontrola, optymalizacja i dalszy rozwój usług i produktów; 

• działania marketingowe (np. reklama pocztowa, przekierowywanie), badania rynku i sondaże opinii publicznej; 

kontakt telefoniczny na podstawie domniemanej zgody z klientami B2B 

• zgłaszanie roszczeń prawnych i obrony w sporach sądowych; 

• wykrywanie, zapobieganie i ściganie przestępstw; 

• zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności naszych systemów IT; 

• prowadzenie badań satysfakcji klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

3.3. Na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) 
Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania, 

którego dotyczy. Dotyczy to w szczególności wyrażonej przez użytkownika zgody na kontakt telefoniczny lub mailowy 

w celach reklamowych. 

 
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość. Rezygnacja z otrzymywania newslettera 

jest możliwa w dowolnym momencie i można jej dokonać, wysyłając wiadomość na podane powyżej dane kontaktowe 

lub korzystając z linku umieszczonego w tym celu w newsletterze. 

 

3.4. W celu wypełnienia ustawowych zobowiązań (art. 6 ust 1 lit. c RODO) 
Podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym, jak np. ustawowe zapisy dotyczące rejestrów biznesowych i przepisów 

eksportowych. 
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4. Przekazywanie danych osobowych 
O ile do obsługi niniejszej strony internetowej lub świadczenia usług przez firmę Hoffmann SE lub Perschmann Sp. z 

o.o. wykorzystywani są zewnętrzni usługodawcy (dostawcy usług hostingowych, spedycyjnych itp.) lub za przetwarzanie 

danych odpowiedzialna jest inna firma należąca do Hoffmann Group, to dostęp do Państwa danych będzie możliwy 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań i funkcji tych firm. 

 
Jeśli usługodawcy ci i spółki Hoffmann Group przetwarzają Państwa dane poza Unią Europejską, może to spowodować, 

że Państwa dane zostaną przekazane do kraju, który nie oferuje takich samych standardów ochrony danych jak Unia 

Europejska. W takim przypadku zapewniamy, że odpowiedni odbiorcy Twoich danych gwarantują, na podstawie umowy 

lub w inny sposób, poziom ochrony danych równoważny z poziomem obowiązującym w Unii Europejskiej. 

 

5. W jaki sposób firma wykorzystuje dane do marketingu pocztowego? 
Perschmann Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych w ramach przepisów prawnych 

dotyczących bezpośredniej reklamy pocztowej nawet bez Państwa zgody. Obejmuje to również ocenę danych 

użytkownika (np. danych podstawowych, danych dotyczących zamówień, danych dostępowych) w celu określenia 

potencjalnego zainteresowania użytkownika naszymi produktami i usługami. Ocena ta jest dokonywana przy użyciu 

metod statystycznych na podstawie aktualnych danych o klientach oraz ogólnie dostępnych informacji o naszych 

klientach. Wyniki są wykorzystywane do kierowania do użytkownika bardziej dostosowanych do jego potrzeb i 

ukierunkowanych ofert oraz do dostarczania mu bardziej odpowiednich ofert. 

 
Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z kierowaniem do klientów reklam w sposób zgodny 

z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. 

 
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby takiej 

reklamy. Dotyczy to również profilowania, jeśli jest ono powiązane z takim bezpośrednim marketingiem. Sprzeciw 

można przesłać korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych lub bezpośrednio do właściwej firmy 

Perschmann Sp. z o.o. 

 

6. W jaki sposób firma wykorzystuje Twoje dane do promocji bonów eShop? 
Klienci firmy Perschmann mogą korzystać z różnych bonów eShop i ofert rabatowych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę 

na wykorzystywanie jego danych do celów promocyjnych, będziemy informować go o promocjach związanych z 

bonami w newsletterze, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w celach reklamowych lub cofnąć 

zgodę pod adresem rodo@perschmann.pl 

7. Kiedy firma przeprowadza kontrolę zdolności kredytowej i scoring 
kredytowy? 

W przypadku dokonywania przez firmę Perschmann płatności z góry, np. w przypadku zakupu na rachunek, firma 

Perschmann zastrzega sobie prawo, w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów, do uzyskania informacji o 

tożsamości i zdolności kredytowej od firm usługowych specjalizujących się w tym zakresie (agencji kredytowych) lub 

do uzależnienia przyznania określonych sposobów płatności od przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej. Raport 

kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie 

naukowo uznanych procedur matematyczno-statystycznych i które w swoich obliczeniach uwzględniają dane adresowe. 

Otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niedotrzymania warunków płatności wykorzystujemy do 

podjęcia decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Interesy użytkowników zasługujące na 

ochronę są uwzględniane zgodnie z przepisami ustawowymi. 

 
W szczególności firma Perschmann Sp. z o.o. zleca usługi agencjom kredytowym Euler Hermes Collections Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie oraz Bisnode Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

8. Dlaczego ta witryna korzysta z plików cookie? 
Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy 

tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez 

nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). 

Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy 

kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o 
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ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w 

określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie, dostęp do niektórych funkcji naszej 

witryny może być ograniczony. 

 
W większości przeglądarek internetowych (patrz funkcja pomocy na pasku menu przeglądarki) można ustawić, aby nie 

akceptowały nowych plików cookie, informowały o umieszczeniu nowego pliku cookie lub wyłączały wszystkie 

otrzymywane pliki cookie. W przypadku smartfonów, tabletów oraz innych przenośnych i stacjonarnych urządzeń 

końcowych niezbędne ustawienia można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi. 

Zalecamy jednak pozostawienie funkcji plików cookie całkowicie włączonych, ponieważ tylko dzięki nim możliwe jest 

dalsze ulepszanie naszych stron internetowych pod kątem potrzeb użytkowników. Nasze pliki cookie nie przechowują 

żadnych poufnych danych, takich jak hasła, dane kart kredytowych itp. Nie powodują one żadnych uszkodzeń 

urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów. 

 
Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia 

określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (np. funkcja koszyka na zakupy, ustawienia językowe), są 

przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w 

przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym 

świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowań 

użytkowników podczas przeglądania stron internetowych), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o 

ochronie danych. 

 

9. Re-Targeting 
9.1. Podstawa prawna 
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na stosowanie statystycznych i personalizujących plików cookie, wówczas gromadzenie, 

przechowywanie i analizowanie poniższych plików cookie/pikseli odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę pod „pliki cookie” w stopce u dołu z prawej strony tej 

strony internetowej. 

 

9.2. R-Targeting Episerver 
Ta witryna wykorzystuje technologie firmy Episerver GmbH (https://www.episerver.de/) do przechowywania danych do 

celów marketingowych i optymalizacyjnych. Dane te pozwalają nam na dostosowanie naszej witryny internetowej do 

zainteresowań użytkownika i oferowanie spersonalizowanych usług. Odbywa się to poprzez analizę zachowań 

użytkownika w oparciu o produkty, którymi wcześniej interesował się on w naszym sklepie. Dane nie będą 

przekazywane osobom trzecim. Dane te są gromadzone za pomocą tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki 

tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub mobilnym urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie 

umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika, gdy ponownie odwiedzi on naszą witrynę internetową. Jeśli 

nie chcesz korzystać z usługi personalizacji witryny internetowej, możesz usunąć pliki cookie przechowywane na Twoim 

komputerze po odwiedzeniu naszej witryny internetowej lub wybrać takie ustawienia przeglądarki internetowej, aby pliki 

cookie nie mogły być przechowywane na Twoim komputerze. 

Polityka prywatności firmy Episerver: https://www.episerver.de/about/privacy/trust-center/ 

 

10. Z jakich usług analizy internetowej korzysta ta witryna? 
10.1. Podstawa prawna i lista stosowanych plików cookie 
Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na stosowanie statystycznych (analitycznych) i personalizujących (marketingowych) 

plików cookie, wówczas gromadzenie, przechowywanie i analizowanie niżej wyszczególnionych plików cookie odbywa 

się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Oczywiście w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pod „pliki cookie” w 

stopce u dołu z prawej strony tej strony internetowej. 

 
Lista stosowanych statystycznych i personalizujących plików cookie: 

 10.2 Google (Universal) Analytics 

 10.3 Episerver 

10.4 Dynatrace 

 10.5 Kameleoon 

10.6 Chmura marketingowa Salesforce 

10.7 CommerceConnector - śledzenie konwersji 

10.8 Google Ads 

10.9.  Microsoft Dynamics 365 

10.10. Microsoft Clarity 
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10.2. Google (Universal) Analytics 
Niniejsza strona wykorzystuje Google (Universal) Analytics – usługę analizowania sieci firmy Google Ireland Limited, 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Google (Universal) Analytics używa metod, które 

pozwalają analizować korzystanie z witryny, na przykład tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych 

przechowywanych na komputerze. Generowane informacje na temat korzystania z niniejszego serwisu przez 

użytkownika są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam gromadzone. Z uwagi na 

aktywowaną w niniejszym serwisie internetowym anonimizację IP, adres IP użytkownika w obrębie państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym zostanie skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera 

Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony. Przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach 

Google Analytics anonimizowany adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. 

można uniemożliwić rejestrację przez Google wygenerowanych przez pliki cookie danych dotyczących 

wykorzystywania niniejszej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez 

Google – w tym celu należy za pomocą poniższego linku pobrać i zainstalować dostępną tam wtyczkę do przeglądarki: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Zamiast wtyczki do przegladarki można kliknąć ten link, aby w przyszłości uniknąć gromadzenia danych przez Google 

Analytics dla tej witryny. Wówczas na urządzeniu zostanie zapisany plik cookie typu opt-out. Po usunięciu plików cookie, 

należy ponownie kliknąć ten link. 

 

10.3. Episerver 
Niniejsza witryna wykorzystuje technologię firmy Episerver Ltd (http://www.episerver.de) do przechowywania danych w 

celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane te umożliwiają nam jeszcze lepsze dostosowanie naszej witryny do 

zainteresowań użytkowników oraz oferowanie im spersonalizowanych usług. Odbywa się to poprzez analizę 

zachowania użytkownika na podstawie produktów, którymi był już zainteresowany w naszym sklepie. 

 
Analiza ta jest przeprowadzana za pomocą tzw. plików "cookie". Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie 

przeglądarki użytkownika, gdy ponownie odwiedzi on naszą witrynę. Profile użytkowników są tworzone wyłącznie pod 

pseudonimami i nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika. 

 
Jeśli nie chcesz korzystać z naszej usługi spersonalizowanej strony internetowej, możesz usunąć pliki cookie zapisane 

na Twoim komputerze po odwiedzeniu naszej strony internetowej lub ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, 

aby pliki cookie nie były zapisywane na Twoim komputerze w ogóle. 

 

10.4. Dynatrace 
Niniejsza witryna internetowa gromadzi i przechowuje również dane przy użyciu technologii firmy Dynatrace GmbH 

(https://www.dynatrace.de), na podstawie których tworzone są profile użytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. 

Te profile użytkowania służą do analizy zachowań odwiedzających i są oceniane w celu ulepszenia i dostosowania 

naszej oferty do potrzeb odwiedzających. Do tego celu mogą być również wykorzystywane pliki cookie. Są to małe pliki 

tekstowe, które są przechowywane lokalnie na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej witrynę, co umożliwia 

rozpoznanie jej przy ponownym odwiedzeniu naszej witryny. Pseudonimizowane profile użytkowników nie są łączone z 

danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez jego wyraźnej zgody. 

 

10.5. Kameleoon 
Nasza strona internetowa korzysta z usługi testowania i analizy stron internetowych SAS Kameleoon, 2 rue de la 

Chaussée d'Antin, 75009 Paryż, Francja. Korzystanie z programu umożliwia analizowanie zachowania użytkowników 

w celu tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej, co pozwala na stałe doskonalenie naszej oferty. 

Do analiz stosowane są pliki cookie, które łączone są z pseudonimizowanym identyfikatorem. Adres IP użytkownika 

jest w tym celu całkowicie anonimizowany i nie zostaje zapisany. Informacje utworzone przez plik cookie o korzystaniu 

z naszej strony internetowej są zapisywane w zagregowanej i pseudonimizowanej formie. Adres IP przekazany przez 

przeglądarkę użytkownika w ramach Kameleoon nie jest łączony z innymi danymi Kameleoon. 

Zapisywaniu plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Ponadto 

użytkownik może w dowolnym momencie dezaktywować funkcję śledzenia Kameleoon, wybierając w obszarze stopki 

tej strony internetowej opcję „cookies” i odpowiednio zmieniając ustawienia. 
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10.6. Salesforce 
Aby zoptymalizować nasze działania marketingowe, korzystamy z Marketing Cloud firmy salesforce.com, Inc. The 

Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA oraz salesforce.com EMEA Limited, 

wioska 9, piętro 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londyn EC2N 4AY, Wielka Brytania. W Niemczech firma 

salesforce.com jest reprezentowana przez: salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Monachium. 

W tym kontekście gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane pochodzące od użytkownika (dane dotyczące 

aktywności poczty elektronicznej wychodzącej za pośrednictwem naszych kanałów online, np. dane dotyczące 

odwiedzanej strony, historii strony, używanego urządzenia, przybliżonej lokalizacji oraz dane służące do 

pseudonimizowanej identyfikacji profilu użytkownika) w celu dostosowania naszej oferty (produkty, strona internetowa, 

biuletyn) do użytkownika. Ponieważ Salesforce jest firmą międzynarodową z siedzibą w USA, nie można wykluczyć, 

że Twoje dane zostaną przekazane do USA. Jeśli dochodzi do przekazania danych do niebezpiecznego państwa 

trzeciego, odbywa się to na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

10.7. Commerce Connector – Conversion Tracking 
Korzystamy z programu śledzenia konwersji firmy Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart. 

Śledzenie konwersji jest wykorzystywane przez dostawcę do optymalizacji reklam i linków, ich oceny oraz do celów 

rozliczeniowych. Jeśli klikną Państwo na reklamę firmy Hoffmann umieszczoną na stronie internetowej osoby trzeciej 

(np. Google) lub na link do sklepu internetowego firmy Hoffmann ze strony internetowej marki, która posiada znacznik 

śledzenia konwersji, na Państwa komputerze zostanie umieszczony plik cookie śledzenia konwersji. Te tak zwane 

"pliki cookie służące do konwersji" tracą ważność po 7 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. 

Za pomocą pliku cookie służącego do konwersji rejestrowane są zamówienia i rejestracje w naszej witrynie, które 

zostały dokonane po kliknięciu reklamy lub łącza. Są one wykorzystywane wyłącznie do optymalizacji reklam, ich 

oceny oraz do celów rozliczeniowych. W ten sposób nie otrzymujemy żadnych danych osobowych i nie możemy 

zidentyfikować użytkownika. Commerce Connector GmbH otrzymuje łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na 

reklamę lub zakupili produkt, a w przypadku zakupu, ewentualnie adres IP kupującego, jak również informacje o 

produktach i wartości towarów. 

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, może zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio 

ustawiając przeglądarkę. Więcej szczegółów można znaleźć powyżej w punkcie 8 oraz na stronie 

https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/. 

10.8. Google Ads 
Nasza witryna korzysta z usług "Google Ads Conversion Tracking" i "Google Ads Remarketing" świadczonych przez 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google Ads Conversion 

Tracking" służy do rejestrowania i analizowania określonych przez nas działań klientów (takich jak kliknięcie reklamy, 

wyświetlenia strony, pobrania). Korzystamy z usługi "Google Ads Remarketing", aby wyświetlać użytkownikom 

zindywidualizowane komunikaty reklamowe dotyczące naszych produktów w witrynach partnerów Google. Obie usługi 

wykorzystują w tym celu pliki cookie i podobne technologie. Dane generowane w tym kontekście mogą być 

przekazywane przez Google do serwera w USA w celu ich analizy i tam przechowywane. W przypadku przekazania 

danych do niebezpiecznego państwa trzeciego, odbywa się to na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

Jeśli użytkownik korzysta z konta Google, Google może powiązać historię przeglądania stron internetowych i aplikacji 

użytkownika z jego kontem Google oraz wykorzystywać informacje z jego konta Google do personalizowania reklam, 

w zależności od ustawień zapisanych na koncie Google użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie takiego 

powiązania z kontem Google, przed wejściem na naszą stronę kontaktową musi się wylogować z Google. 

Jak pokazano powyżej, można skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie. Ponadto w ustawieniach 

plików cookie w polityce prywatności firmy Google można uniemożliwić firmie Google wykorzystywanie plików cookie 

do celów reklamowych. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Google. 

10.9. Microsoft Dynamics 365 dla marketingu 
Na naszej stronie internetowej oraz w ramach usługi e-mail marketingu korzystamy z systemu do automatyzacji 

marketingu Microsoft Dynamics 365 Marketing, dostarczanego przez firmę Microsoft Corporation (Microsoft 

Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 Monachium) – zwaną dalej „Microsoft” – w celu prowadzenia akcji 
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marketingowych, prowadzenia analiz oraz w celu kontaktowania się z aktualnymi i potencjalnymi klientami należącymi 

do określonej grupy docelowej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Unii Europejskiej. 

 
Komponenty systemowe stosowane w ramach naszej oferty internetowej (np. formularze, wysyłka e-maili) wykorzystują 

tzw. pliki „cookies”, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają nam analizowanie korzystania 

ze strony internetowej. Microsoft będzie na nasze zlecenie korzystać z danych i informacji, które uzyskał za 

pośrednictwem naszej strony internetowej, w celu analizowania ruchów użytkowników odwiedzających naszą stronę 

internetową. Microsoft będzie również wykorzystywać dane do tworzenia na nasze zlecenie raportów o aktywności 

użytkowników oraz w celu świadczenia naszej firmie innych usług związanych z użytkowaniem naszej strony 

internetowej. Określone dane użytkowania zostaną przy tym powiązane z Państwa osobą i zapisane w naszym 

systemie. Dzięki temu możemy dostarczać Państwu informacje i oferty dopasowane do Państwa zainteresowań. 

Gromadzone są w szczególności następujące informacje: ID klienta, lokalizacja geograficzna, rodzaj przeglądarki 

internatowej, czas spędzony na stronie i otwierane strony. 

Mogą Państwo w dowolnej chwili na stałe zablokować opcję umieszczania przez naszą stronę plików cookies, 

dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej, lub dokonać odpowiednich ustawień tych plików 

poprzez kliknięcie na opcję „cookies” u dołu naszej strony internetowej. 

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy 

Microsoft na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement. 

Dalsze informacje na temat tego, w jaki sposób system używa plików cookies znajdą Państwo na stronie 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies. 

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 

10.10. Microsoft Clarity 
W naszej witrynie internetowej używamy oprogramowania Microsoft Clarity pochodzącego od dostawcy Microsoft 
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA - zwanego dalej "Microsoft". Microsoft Clarity jest 
wykorzystywany do analizy statystycznej korzystania z naszej witryny.  
  
Microsoft Clarity wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej witryny, a także tzw. kod 
śledzenia, który jest wykonywany w momencie wywołania tej usługi. Dane dotyczące użytkowania i użytkownika, takie 
jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzin naszej witryny są przesyłane na serwer firmy Microsoft w 
USA i tam przechowywane. Aby chronić dane użytkowników, używamy programu Microsoft Clarity z funkcją 
anonimizacji adresów IP. Ta funkcja umożliwia firmie Microsoft skrócenie adresu IP w obrębie UE lub EOG.  
Gromadzone dane są wykorzystywane przez firmę Microsoft do oceny wizyt w naszej witrynie oraz działań 
podejmowanych w związku z korzystaniem z niej. Firma Microsoft może również wykorzystywać te dane do celów 
reklamowych i innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny i Internetu.  
  
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  
Użytkownik może w każdej chwili trwale zablokować instalację plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez 
odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej lub poprzez dokonanie odpowiednich ustawień poprzez 
kliknięcie na "Pliki cookie" w stopce naszej strony internetowej. 
  
Informacje dotyczące ochrony danych firmy Microsoft można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy 
Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. 
Więcej informacji oraz warunki korzystania z Microsoft Clarity można znaleźć pod adresem 
https://clarity.microsoft.com/terms. 
Możliwość wycofania (opt-out): https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out 

 

11. Do jakich celów firma wykorzystuje media społecznościowe? 
11.1. Wtyczki społecznościowe 
Na naszej stronie oferujemy Państwu możliwość korzystania z tzw. „przycisków społecznościowych”. Przyciski te są 

umieszczane na stronie internetowej wyłącznie w formie grafiki, która zawiera link do strony internetowej dostawcy 

danego przycisku. Kliknięcie grafiki spowoduje przekierowanie do usług poszczególnych dostawców. Dopiero w takiej 

sytuacji dane użytkownika zostaną przesłane do poszczególnych dostawców. Jeżeli użytkownik nie kliknie w grafikę, 

nie dojdzie do wymiany danych pomiędzy użytkownikiem a dostawcami przycisków społecznościowych. Informacje 

dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników w sieciach społecznościowych znajdą Państwo w 

warunkach użytkowania poszczególnych dostawców przycisków społecznościowych. 

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy przyciski społecznościowe następujących firm: 

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA) 

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) 
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) 

 

11.2. Youtube 
W naszej witrynie internetowej zamieszczamy osadzone filmy wideo, które są przechowywane w serwisie YouTube i 

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies
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mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej witryny. YouTube jest usługą multimedialną firmy YouTube LLC, 901 

Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"), spółki należącej do grupy Google Ireland Limited, Gordon House, 

Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO, wynikający z naszego 

uzasadnionego interesu w zakresie integracji treści wideo i obrazów. Odwiedzając naszą witrynę, YouTube i Google 

otrzymują informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią podstronę naszej witryny. Dzieje się to niezależnie od tego, 

czy użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube lub Google, czy nie. YouTube i Google wykorzystują te dane do 

celów reklamowych, badania rynku oraz projektowania swoich stron internetowych w oparciu o potrzeby użytkowników. 

Jeżeli użytkownik wywoła YouTube na naszej stronie internetowej, będąc zalogowanym do swojego profilu YouTube 

lub Google, YouTube i Google mogą również powiązać to zdarzenie z odpowiednimi profilami. Jeśli użytkownik nie 

życzy sobie takiego powiązania, musi wylogować się z Google przed wejściem na naszą stronę internetową. Jak 

pokazano powyżej, użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie lub może 

uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny, a także 

przetwarzanie tych danych przez Google, dezaktywując przycisk "Spersonalizowane reklamy w sieci" w ustawieniach 

reklam Google. W takim przypadku Google będzie wyświetlać tylko reklamy niezindywidualizowane. Więcej informacji 

można znaleźć w polityce prywatności firmy Google, która dotyczy także serwisu YouTube. 
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11.3 Profile w mediach społecznościowych 
Na profilach społecznościowych firmy Perschmann Sp. z o.o. regularnie publikowane i udostępniane są treści i oferty. 

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi użytkowników na naszych stronach w mediach 

społecznościowych. 

 
11.3.1 Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych 

 
Firma Perschmann Sp. z o.o. prowadzi strony w mediach społecznościowych na portalach społecznościowych: 

 
- Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) za stronę na Facebooku. 

- LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irland) für die LinkedIn-Seite 

 
Ze względu na przepisy prawne, zgodnie z art. 26 RODO istnieje wspólna odpowiedzialność pomiędzy nami, 

Perschmann Sp. z o.o., a operatorem danego portalu społecznościowego. 

 
O ile użytkownik komunikuje się z nami bezpośrednio za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych 

lub udostępnia nam treści osobiste, za przetwarzanie jego danych odpowiada firma Perschmann Sp. z o.o. Wyjątki 

dotyczą przetwarzania danych opisanego poniżej, np. 

- w przypadku analizy użytkowania (tzw. usługi analityczne lub wgląd w stronę); za to odpowiadamy wspólnie z 

operatorem danej platformy mediów społecznościowych lub 

- o ile operator danej platformy mediów społecznościowych samodzielnie określa rodzaj, zakres i cele przetwarzania 

danych. 

 
11.3.2 Jakie dane są gromadzone i w jakim celu? 

Prowadzimy profile w mediach społecznościowych w celu dostarczania informacji o usługach, produktach, promocjach 

i wydarzeniach oraz w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem odwiedzającym daną stronę. Podczas odwiedzania 

stron mediów społecznościowych firma Perschmann Sp. z o.o. zasadniczo gromadzi wszelkie komunikaty, treści i inne 

informacje, którymi użytkownik bezpośrednio się tam z nami dzieli, np. gdy publikuje, lubi lub udostępnia coś na stronie 

mediów społecznościowych lub wysyła nam prywatną wiadomość. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są nasze wyżej wymienione uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli wysyłają Państwo do nas zapytanie dotyczące naszej 

firmy, produktów lub usług w celu zainicjowania lub realizacji umowy. 

Jeśli użytkownik posiada konto w danej sieci społecznościowej, możemy oczywiście zobaczyć jego informacje 

publiczne, na przykład nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, inne informacje w profilu publicznym oraz treści 

udostępniane grupie docelowej. Podstawą prawną jest tu zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 
11.3.3 Przetwarzanie Twoich danych przez operatora danej platformy mediów społecznościowych 

Należy pamiętać, że operator danej platformy mediów społecznościowych ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

przetwarzanie Twoich danych na platformie mediów społecznościowych i sam określa rodzaj, zakres i cele 

przetwarzania Twoich danych, gdy z niej korzystasz. Przy każdej interakcji na naszych stronach mediów 

społecznościowych operator danej platformy mediów społecznościowych rejestruje zachowanie użytkownika za 

pomocą plików cookie i podobnych technologii. Operatorzy portali społecznościowych mogą przeglądać ogólne 

statystyki dotyczące zainteresowań i cech demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników platform 

społecznościowych. Pragniemy zaznaczyć, że podczas odwiedzania naszych portali społecznościowych dane 

dotyczące użytkownika mogą być przetwarzane również poza UE. 

 
Nie mamy wpływu na procedury przetwarzania danych na platformach mediów społecznościowych ani na ewentualne 

przekazywanie danych użytkownika do krajów spoza UE i niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje tych 

kwestii. W tym względzie odnosimy się do informacji o ochronie danych osobowych operatora danej platformy mediów 

społecznościowych: 

- polityka prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy 

- polityka prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage- 

basic_footer-privacy-policy 

- polityka prywatności YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

 
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez operatora danej platformy mediów społecznościowych w 

kontekście reklamy opartej na zainteresowaniach, a także możliwości ustawienia profilu użytkownika i preferencji 

dotyczących reklam można znaleźć na następujących stronach internetowych danej platformy mediów 

społecznościowych: 
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- Facebook unter https://de-de.facebook.com/ads/preferences 

- LinkedIn unter https://www.linkedin.com/psettings/ 

- YouTube unter https://adssettings.google.com/anonymous 

 
11.3.5 Jakie masz prawa i wobec kogo możesz ich dochodzić? 

Jeśli nie życzą sobie Państwo w przyszłości przetwarzania danych przez firmę Perschmann Sp. z o.o., opisanego w 

punkcie 11.3, prosimy o anulowanie połączenia Państwa profilu użytkownika z daną stroną mediów społecznościowych 

firmy Perschmann za pomocą funkcji "Nie lubię już tej strony" i/lub "Nie subskrybuj tej strony". 

 
W odniesieniu do przetwarzania danych przez firmę Perschmann Sp. z o.o., użytkownik może w każdej chwili dochodzić 

swoich praw wymienionych w punkcie 13. wobec firmy Perschmann Sp. z o.o., a w odniesieniu do przetwarzania 

danych przez operatora danej platformy mediów społecznościowych - wobec danego operatora. Dalsze informacje na 

ten temat można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych (patrz punkt 11.3.3.) operatora danego portalu 

społecznościowego. 

 
Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Perschmann Sp. z o.o., może ją w każdej 

chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail lub listownie, korzystając z powyższych danych 

kontaktowych. Jeśli Perschmann Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w oparciu o równoważenie interesów, mogą 

Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. 

 

12. Kiedy dane zostaną usunięte? 
Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta dane zostaną zablokowane do dalszego użytku i usunięte po 

wygaśnięciu okresów podatkowych i handlowych, chyba że użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze 

wykorzystanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do korzystania z danych zgodnie z przepisami prawa oraz 

informacją zawartą w niniejszej polityce prywatności. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i 

może być wykonane przy pomocy wyżej wymienionych form kontaktu lub właściwej funkcji na koncie klienta. 

 

13. Jakie masz prawa w zakresie ochrony danych? 
Zgodnie z odpowiednimi ustawowymi przepisami klient posiada wobec spółki Hoffmann SE oraz firm partnerskich 

Hoffmann Group (Perschmann Sp. z o.o.) prawo do informacji o danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 

16 RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia zakresu przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz 

do możliwości przenoszenia danych (art. 20 RODO). Ponadto masz prawo do odwołania się do organu nadzorującego 

zakres ochrony danych osobowych (art. 77 RODO). 

 
Jeśli wyraziłeś zgodę na rzecz spółki Perschmann Sp. z o.o. lub Hoffmann SE, możesz ją odwołać w dowolnym 

momencie ze skutkiem na przyszłość za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub listu. Dane kontaktowe właściwej firmy 

partnerskiej Grupy Hoffman można znaleźć tutaj. Kontakt z firmą Perschmann Sp. z o.o. w Polsce jest wymieniony w 

punkcie 1.1. 

 
Jeśli firma Perschmann Sp. z o.o. lub Hoffmann SE przetwarza Państwa dane w oparciu o równowagę interesów, mogą 

Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, jego dane nie będą dłużej przetwarzane, 

chyba że odpowiedzialna za to firma będzie w stanie wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które są 

nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub 

obronie roszczeń prawnych. 
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