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Polityka prywatności Toolscout 
 

Cieszy nas Twoje zainteresowanie naszą witryną ToolScout. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Mamy 
świadomość, że w ramach działalności korporacyjnej ponosimy odpowiedzialność za ochronę informacji i danych 
powierzonych firmie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas odwiedzania tej witryny, bezwzględnie 
przestrzegamy przepisów prawa dotyczących danych osobowych oraz chcielibyśmy szczegółowo poinformować o 
charakterze przetwarzania danych.  
 

1. Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie moich danych osobowych? 

1.1. Odwiedzając tę witrynę 
Odpowiedzialność za przetwarzanie danych podczas odwiedzania tej witryny ponosi firma Hoffmann SE, Haberlandstr. 
55, 81241 München. 

Inspektor ds. ochrony danych firmy Hoffmann SE jest dostępny pod podanym powyżej adresem korespondencyjnym, z 
dopiskiem do wiadomości inspektora ochrony danych oraz pod adresem poczty elektronicznej: 
dataprotection@hoffmann-group.com. 

1.2. W celu realizacji warunków umowy, świadczenia usług 
Usługi prezentowane na stronie są oferowane przez samą firmę Hoffmann SE. Zaraz po umieszczeniu przedmiotu w 
koszyku i kliknięciu znaku koszyka, opuszczasz platformę ToolScout i zostajesz przekierowany na stronę 
https://hoffmann-group.com. O ile korzystasz z usług i ofert na tej stronie, obowiązują zamieszczone zasady dotyczące 
polityki prywatności (http://ho7.eu/dataprotection).  

W celu umożliwienia korzystania z usług i serwisu firm partnerskich Grupy Hoffmann za pośrednictwem tej strony 
internetowej, niezbędne jest przekazanie przez spółkę Hoffmann SE Twoich danych osobowych do właściwej firmy 
partnerskiej należącej do Grupy Hoffmann. 

2. Kiedy firma Hoffmann zbiera dane odwiedzających witrynę? 
W celu technicznego administrowania witryną internetową i zarządzania klientem, gromadzimy dane w ograniczonym 
zakresie, aby móc odbierać i przetwarzać zapytania dotyczące wyboru narzędzi i danych technicznych, umożliwiając 
w ten sposób prezentowanie odpowiednio dopasowanych ofert. Można odwiedzać naszą witrynę bez podawania 
swoich danych osobowych. Przechowujemy wyłącznie techniczne dane dostępu w tak zwanych plikach dzienników 
serwera, takie jak np. nazwa żądanego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych oraz wyszukiwany 
dostawca. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny oraz 
ulepszania naszej oferty i nie stanowią dla nas informacji o osobie. 

Gromadzimy w szczególności dane osobowe: 

• podczas rejestracji indywidualnego dostępu klienta do witryny ToolScout, 

• w przypadku zapytań o specjalne produkty,  

• podczas przechowywania na liście artykułów, 

• podczas kontaktowania się drogą elektroniczną.   

Odwiedzający witrynę jest informowany na początku procesu wypełniania każdego formularza o zakresie 
gromadzonych danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji warunków umowy, świadczenia 
usług oraz obsługi zgłoszeń.  

3. W jakim celu przetwarzane są dane przez firmę Hoffmann?  

3.1. W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) 
Spółka Hoffmann SE oraz firmy partnerskie Grupy Hoffmann wykorzystują dane osobowe między innymi do 
przetwarzania zgłoszeń serwisowych. 

Jeśli w sprawie zamówienia lub zgłoszenia serwisowego właściwą jest firma partnerska Grupy Hoffmann, przekazujemy 
Twoje dane osobowe do odpowiedniej firmy przedstawicielskiej. 
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3.2. W ramach wdrażania środków przedumownych (art. 6 pkt 1 lit. B, ust. 2 RODO) 
Aby wykonać działania przed zawarciem umowy, przekazujemy dane do sklepu internetowego firmy Hoffmann 
(https://hoffmann-group.com). Jednak tylko wtedy, gdy umieścisz przedmiot w koszyku i klikniesz przycisk zamówienia. 
O ile korzystasz z usług i ofert na stronie sklepu internetowego, obowiązują zamieszczone zasady dotyczące polityki  
prywatności (http://ho7.eu/dataprotection). 
 

3.3. W ramach równowagi interesów (art. 6 pkt. 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, optymalizacja i dalszy rozwój usług i produktów; 

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

• zgłaszanie roszczeń prawnych i obrony w sporach sądowych; 

• wykrywanie, zapobieganie i ściganie przestępstw; 

• zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności naszych systemów IT. 

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

4. Przekazywanie danych osobowych 
Jeśli do obsługi tej strony internetowej lub świadczenia usług przez firmy partnerskie Grupy Hoffmann wykorzystywani 
są dostawcy zewnętrzni (dostawcy hostingu itp.), lub inna firma partnerska Grupy Hoffmann jest odpowiedzialna za 
przetwarzanie, odpowiednie firmy będą miały dostęp tylko do danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
wykonywania ich obowiązków i funkcji. 

 
Jeśli usługodawcy i firmy partnerskie Grupy Hoffmann przetwarzają dane poza Unią Europejską, może to spowodować 
przesłanie danych osobowych do kraju, który nie zapewnia takich samych standardów ochrony danych jak Unia 
Europejska. W takim przypadku zapewniamy, że odbiorcy danych, w drodze umowy lub w inny określony sposób, 
zapewniają poziom ochrony danych równoważny poziomowi ochrony obowiązującemu w Unii Europejskiej.  
 

5. Dlaczego ta witryna korzysta z plików cookie? 
Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy na różnych stronach 
internetowych tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika. Niektóre 
wykorzystywane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tak zwane 
pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika i pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę 
podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Można ustawić przeglądarkę, aby była informowana o ustawieniach plików 
cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie całkowicie bądź tylko dla 
konkretnych przypadków. Wyłączenie obsługi plików cookie może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej 
witryny. 

6. Jaką oraz po co firma Hoffmann wdraża usługę analizowania sieci? 

6.1. Usługa analizy sieci przez econda 
Na tej stronie dane są zbierane i przechowywane za pomocą technologii firmy econda GmbH (www.econda.de), z 
których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Takie profile użytkowania służą do analizowania 
zachowań użytkowników i są analizowane pod kątem ulepszania i odpowiedniego dopasowywania naszych usług. W 
tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na stronie 
odwiedzającego witrynę, a tym samym umożliwiają rozpoznanie podczas ponownego odwiedzania naszej witryny. 
Pseudonimizowane profile użytkowania nie są łączone z danymi osoby o danym pseudonimie bez jej wyraźnej zgody. 
W dowolnym momencie można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem w przyszłości, 
klikając ten link http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie. 

Po zgłoszeniu sprzeciwu na urządzeniu zostanie zapisany plik cookie typu opt-out. Po usunięciu plików cookie, należy 
ponownie kliknąć ten link. 

https://hoffmann-group.co/
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Zapisywanie plików cookie przez firmę econda odbywa się w oparciu o art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. Firma Hoffmann ma 
uzasadniony interes w kwestii analizowania zachowań użytkowników, aby mieć pewność, że nasza oferta jest 
odpowiednio dopasowana do indywidualnych potrzeb.  

7. 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 w sposób nieformalny przy pomocy wyżej wymienionych form kontaktu lub właściwej funkcji na 
koncie klienta. 

 

8. Jakie masz prawa w zakresie ochrony danych? 
Zgodnie z odpowiednimi ustawowymi przepisami klient posiada wobec spółki Hoffmann SE oraz firm partnerskich 
Grupy Hoffmann 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 Hoffmann SE lub firmy partnerskiej Grupy Hoffmann, możesz ją odwołać w 
dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub listu. 

Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, telefaks: +49 89 839189, e-mail: dataprotection@hoffmann-
group.com. Jeśli spółka Hoffmann SE przetwarza dane w oparciu o równowagę interesów, można sprzeciwić się ich 
przetwarzaniu. Jeśli wniesiesz sprzeciw, dane nie będą przetwarzane, chyba że odpowiedzialna firma udowodni, że 
istnieją uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, które stają ponad interesami, prawami i swobodami 
użytkownika lub przetwarzanie jest niezbędne w celu stwierdzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 
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