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Warunki Użytkowania 

Witamy w aplikacji (dalej „aplikacja”) firmy Hoffmann SE (dalej „my” i/lub „firma Hoffmann”). Niniejsze Warunki 
Użytkowania obowiązują dla wszystkich użytkowników tej aplikacji. 
 

1. Licencja na użytkowanie, prawa własności intelektualnej 
Firma Hoffmann oraz wszystkie spółki z nią powiązane i/lub licencjodawcy posiadają wszelkie prawa własności 
intelektualnej do zawartości tej aplikacji. Jeżeli w niniejszych Warunkach Użytkowania wyraźnie nie uzgodniono inaczej, 
nie przysługują Ci względem tej aplikacji żadne prawa. 
Udzielamy Ci ograniczonej, wyraźnie niewyłącznej, nieprzenoszalnej i w każdej chwili odwołalnej licencji na 
użytkowanie tej aplikacji. Korzystanie z aplikacji musi przy tym bezwzględnie odbywać się zgodnie z postanowieniami 
niniejszych Warunków Użytkowania. W szczególności licencja nie obejmuje prawa do kopiowania i/lub 
rozpowszechniania tej aplikacji. Ponadto nie możesz dokonywać w aplikacji żadnych zmian. 
 

2. Niedopuszczalna forma korzystania z aplikacji  
Zabrania się korzystać z tej aplikacji w sposób niezgodny z przepisami prawa i/lub naruszający zasady dobrych praktyk. 
 

3. Wyłączenie gwarancji 
Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowe działanie tej aplikacji. Aplikacja jest oddawana do użytku w formie, w 
jakiej jest dostępna, a korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko. W związku z tym nie gwarantujemy, że aplikacja 
będzie działać bezbłędnie, nie zawiera wirusów i że działania wykonywane przez tę aplikację nie będą zawierać błędów. 
 

4. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody 
Niniejszą aplikację udostępniamy Ci bezpłatnie. W związku z tym – w granicach określonych przepisami prawa – nie 
odpowiadamy za szkody, które poniosłeś(-aś) w wyniku korzystania z tej aplikacji. Korzystasz z aplikacji na własne 
ryzyko. W przypadku powstania szkód pozostaje Ci wyłącznie opcja usunięcia tej aplikacji. 
 

5.  Wypowiedzenie  
Mamy prawo dokonać zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania w dowolnym momencie. Zmiany te zostaną 
udostępnione w aplikacji i staną się skuteczne w ciągu 10 dni. Jeśli nie wyrazisz zgody na dokonanie zmian w 
warunkach, pozostanie ci jedynie opcja usunięcia tej aplikacji. 
 
 

6.  Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu 
Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają prawu niemieckiemu i należy je interpretować stosownie do powyższego. 
Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy na terenie 
Niemiec. 
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Polityka Prywatności 

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Mamy świadomość, że w ramach działalności korporacyjnej 
ponosimy odpowiedzialność za zabezpieczenie powierzonych nam informacji i danych. Abyś mógł/mogła czuć się 
bezpiecznie podczas użytkowania naszej aplikacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy ściśle według wytycznych 
przepisów prawa, a poniżej dokładnie opisujemy, w jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi. 
 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych? 
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas używania tej aplikacji jest 
firma Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 Monachium. 
 
Z Inspektorem Ochrony Danych firmy Hoffmann SE możesz skontaktować się listownie pod podanym wyżej adresem 
(dopisując na górze „z. Hd. des Datenschutzbeauftragten”) lub mailowo pod adresem: dataprotection@hoffmann-
group.com. 
 

2. Kiedy i na jakiej podstawie prawnej aplikacja gromadzi dane dotyczące 
Twojej osoby? 

W momencie pobrania aplikacji do sklepu wysłane zostają wymagane informacje, w szczególności takie jak nazwa 
użytkownika, adres e-mail, numer klienta widniejący na Twoim koncie, godzina pobrania, informacje na temat płatności 
i indywidualny numer urządzenia. Na tego rodzaju proces zbierania danych nie mamy żadnego wpływu i nie jesteśmy 
za niego odpowiedzialni. Dane przetwarzamy wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do pobrania aplikacji na 
Twoje mobilne urządzenie końcowe.  
 
Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail i przekażesz w niej Twoje imię, nazwisko i numer 
telefonu, będą one przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
Korzystamy z usługi Google Analytics, aby móc analizować sposób użytkowania naszej aplikacji i regularnie ją 
ulepszać. W tym celu stosowane są tzw. pliki cookie, tj. pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu 
i które służą do analizy korzystania z aplikacji. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i sprawić, 
by była jeszcze bardziej interesująca dla użytkowników. W wyjątkowych sytuacjach, w których dane osobowe są 
przesyłane do USA, Google postępuje zgodnie z zasadami porozumienia EU-US Privacy Shield zawartego pomiędzy 
Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  
 
Podstawę prawną dla korzystania z usługi Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. 
 
Informacje dotyczące podmiotu trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlandia, w przypadku gdy jesteś rezydentem kraju poza Unią Europejską: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Warunki korzystania z usługi Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html 
 
Informacje na temat ochrony danych osobowych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl  
 
Polityka Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.   
 
Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz pod tym adresem: https://www.hoffmann-
group.com/company/datenschutz.  
 
Możesz odwołać swoją zgodę na korzystanie z Google Analytics w dowolnym momencie, wprowadzając odpowiednie 
ustawienie w aplikacji. 
 
 

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane? 
Twoje dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak są wymagane do spełnienia celu, w jakim zostały zebrane 
(np. w ramach stosunku umownego), lub gdy jest to wymagane przepisami prawa.  
 
Dane zbierane w trakcie kontaktu usuwamy po tym, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub - w przypadku 
prawnego obowiązku przechowywania danych - ograniczamy ich przetwarzanie. 
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Dane zgromadzone przez Google Analytics są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, dla których upłynął 
termin przechowywania, są usuwane automatycznie raz w miesiącu. 
 
 

4. Jakie przysługują Tobie prawa do ochrony danych osobowych? 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo zażądać od firmy Hoffmann SE i spółek należących do grupy 
Hoffmann dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), 
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz przeniesienia danych (art. 20 RODO). Masz również prawo 
wnieść skargę do organu nadzorującego proces ochrony danych (art. 77 RODO). 
 
Zgodę udzieloną firmie Hoffmann SE lub spółce należącej do grupy Hoffmann możesz wycofać w każdej chwili ze 
skutkiem na przyszłość drogą mailową, faksem lub listownie: 
 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 Monachium, faks: +49 89 839189, e-mail: dataprotection@hoffmann-group.com.  
 
Jeżeli firma Hoffmann SE przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyważenia interesów, możesz się temu 
sprzeciwić. Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane, chyba że administrator 
wykaże istnienie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw 
i wolności, lub gdy przetwarzanie danych służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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