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Polityka prywatności 
 
Cieszy nas Twoje zainteresowanie naszą witryną. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Hoffmann ma 
świadomość, 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 
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. 
Wiadomości dotyczące strony www.hoffmann-group.com/PL można formułować w j. polskim. 
 

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 lokalnych firm partnerskich Grupy Hoffmann odpowiedzialnych za poszczególne usługi i oferty. Jeśli korzystasz 
za pośrednictwem tej witryny z usług i ofert lokalnego przedstawiciela firmy Hoffmann (np. składanie zamówienia, 
świadczenie usług, obsługa klienta), odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych ponosi również właściwa 
firma partnerska Grupy Hoffmann. 
W przypadku zamówień i zgłoszeń serwisowych od klientów prywatnych zawsze odpowiedzialność ponosi firma 
Hoffmann SE. 
Zamówienia i zgłoszenia serwisowe klientów biznesowych są zazwyczaj obsługiwane przez firmy partnerskie Grupy 
Hoffmann właściwe dla miejsca dostawy. Decydujące w przypadku zamówień są informacje zawarte we właściwej 
dokumentacji dotyczącej zamówienia oraz warunków umowy. W przypadku usług i zgłoszeń związanych z konkretną 
lokalizacją przeważnie właściwe są oddziały partnerskie firmy Hoffmann odpowiedzialne za tę lokalizację. 
Listę wszystkich firm partnerskich Grupy Hoffmann, ich lokalne obowiązki oraz dane kontaktowe do właściwego 
inspektora ochrony danych można znaleźć tutaj.  
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? 
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 

• 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  

• 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. 
 

2.2. Biuletyn subskrypcyjny 
Masz możliwość zamówienia naszego newslettera, w którym regularnie informujemy Cię o promocjach. Do 

zamawiania naszego newslettera korzystamy z tak zwanej procedury podwójnej zgody, czyli nie wyślemy Ci 

newslettera pocztą elektroniczną, dopóki nie potwierdzisz w naszym e-mailu powiadomienia, klikając na link, że jesteś 

właścicielem danego adresu e-mail. Jeśli potwierdzisz swój adres e-mail, użyjemy Twojego adresu e-mail, czasu 

mailto:dataprotection@hoffmann-group.com
http://www.hoffmann-group.com/PL
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/company/datenschutz/partner
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rejestracji i adresu IP użytego do rejestracji do momentu wypisania się z newslettera. Jedynym celem 

przechowywania jest wysłanie newslettera i udowodnienie rejestracji.  

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

znaleźć w biuletynie. W tym celu wystarczy powiadomienie o danych kontaktowych podanych powyżej lub w 

biuletynie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej). Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda 

zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

 

2.3. Webinary / dokumentacja 
Nasze webinary odbywają się przez Internet za pośrednictwem komputera/oprogramowania. W celu prowadzenia 
webinarów korzystamy z oprogramowania GoToWebinar dostarczanego przez firmę LogMeIn Ireland Limited, 
Bloodstone Building Block C, 70 Sir John Rogerson´s Quay, Dublin 2, Irlandia. Za udostępnienie tej usługi i związane 
z tym przetwarzanie danych osobowych odpowiada firma LogMeIn, Inc. W celu przeprowadzenia zamówionego 
webinaru przekazujemy Państwa dane rejestracyjne/dane klienta firmie LogMeIn, Inc. W związku z tym przetwarzaniu 
podlegają w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer ID webinaru. 
Z firmą LogMeIn zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podczas korzystania z usługi 
GoToWebinar w pełni stosujemy się do surowych wytycznych niemieckich urzędów ds. ochrony danych. Przekazywanie 
danych do USA odbywa się na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 (Tarcza Prywatności UE-USA). 
Zasady Polityki Prywatności firmy LogMeIn można znaleźć tutaj: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy. 
Przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych służy do przygotowania i przeprowadzenia webinaru, 
w którym zamierzają Państwo wziąć udział. Przetwarzanie to jest wymagane do wypełnienia warunków umowy w myśl 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
Po zakończeniu obowiązywania umowy Państwa dane osobowe są przechowywane zgodnie z ustawowym 
obowiązkiem przechowywania danych, a następnie usuwane. 
W celu wzięcia udziału w którymś z oferowanych przez nas bezpłatnych webinarów lub w celu pobrania bezpłatnej 
dokumentacji itp. należy zapisać się do newslettera. Zamówienie newslettera lub przekazanie Państwa adresu e-mail 
następuje na zasadzie świadczenia wzajemnego za udzielenie dostępu do webinaru / dokumentacji.  
Równocześnie tworzone są profile osobowe, które pozwalają na oferowanie treści reklamowych i internetowych w 
lepszym stopniu dostosowanych do Państwa osobistych zainteresowań. Podstawę prawną tego przetwarzania danych 
stanowi Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Obowiązują również informacje zamieszczone w punkcie 2.2 Subskrypcja newslettera. 
 

2.4. Nawiązywanie kontaktu 
Istnieją różne sposoby skontaktowania 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. 
 

2.5. 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. 
 

2.6. 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. W przypadku przekazania danych osobowych do USA Google zgłosiło się do Tarczy 
Prywatności UE-USA. Daje to Google informację, że strona kontaktowa naszej witryny została wywołana 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 kart 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. 

https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy
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3. W jakim celu przetwarzane są dane przez firmę Hoffmann?  
3.1. W celu wypelnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust 1 lit. b RODO) 
Firma Hoffmann 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 Grupy Hoffmann wykorzystują Twoje dane osobowe przede wszystkim do:  

• przetwarzania zamówień; 

• przetwarzania zgłoszeń serwisowych. 

  

Jeśli w sprawie zamówienia lub zgłoszenia serwisowego właściwą jest firma partnerska Grupy Hoffmann, przekazujemy 

Twoje dane osobowe do odpowiedniej firmy przedstawicielskiej. 

W celu realizacji warunków umowy, spółka lub właściwa firma partnerska Grupy Hoffmann przekazuje Twoje dane firmie 

transportowej odpowiedzialnej za dostawę, jeśli jest to niezbędne w ramach dostarczenia zamówionych towarów. W 

zależności od tego, jaki podczas składania zamówienia wybrany został operator usług płatniczych, spółka lub 

odpowiedzialna firma partnerska Grupy Hoffmann przekazuje zgromadzone dane dotyczące płatności instytucji 

finansowej odpowiedzialnej za płatność w celu jej prawidłowego przetworzenia oraz w razie potrzeby innemu 

autoryzowanemu przez nas dostawcy usług płatniczych. Niektórzy z wybranych operatorów usług płatniczych również 

zbierają te dane we własnym zakresie, jeśli klient utworzył tam swoje konto (np. płacąc przez PayPal). W takim 

przypadku należy zalogować się u operatora usług płatniczych przy użyciu danych dostępowych podczas procesu 

składania zamówienia. W tym zakresie ma zastosowanie polityka prywatności odpowiedniego operatora usług 

płatniczych. 

 

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; 

• zgłaszanie roszczeń prawnych i obrony w sporach sądowych; 

• wykrywanie, zapobieganie i ściganie przestępstw; 

• zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności naszych systemów IT 

  

3.3. Na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) 
W zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednia podstawa przetwarzania jest 

zgodna z udzieloną zgodą. Dotyczy to w szczególności każdej zgody udzielonej podczas telefonicznej rozmowy 

marketingowej lub drogą elektroniczną. 

W każdej chwili można odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wyrejestrowanie z newslettera jest 

możliwe w każdej chwili i można to zrobić, wysyłając wiadomość na powyższe dane kontaktowe lub poprzez 

odpowiedni link podany w biuletynie. 

 

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. 

 

4. Przekazywanie danych osobowych 
Jeśli do obsługi tej strony internetowej lub świadczenia usług przez firmy partnerskie Grupy Hoffmann wykorzystywani 

są dostawcy zewnętrzni (dostawcy hostingu, firma przewozowa 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. 
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5. W jaki sposób firma Hoffmann wykorzystuje dane do marketingu 
pocztowego? 

Spółka Hoffmann SE lub właściwa firma partnerska Grupy Hoffman zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych 

osobowych w zakresie przepisów ustawowych bez zgody użytkownika na marketing bezpośredni drogą pocztową. 

Obejmuje to również analizowanie danych (np. dane podstawowe, dane o zamówieniach, dane dostępowe) w celu 

określenia potencjalnego zainteresowania naszymi produktami i usługami. Taka analiza opiera się na metodach 

statystycznych wykorzystujących aktualne dane klientów i ogólnie dostępnej wiedzy o naszych klientach. Wyniki są 

wykorzystywane po to, aby można było pokierować użytkownikiem w sposób bardziej trafny oraz zgodny z jego 

potrzebami. 

Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu 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 

partnerskiej Grupy Hoffmann. 

 

6. Kiedy firma Hoffmann przeprowadza kontrolę zdolności kredytowej i scoring 
kredytowy?  

Jeśli spółka Hoffmann SE lub właściwa firma partnerska Grupy Hoffman udziela świadczenia usługi z góry, np. podczas 

zakupu na rachunek, właściwa firma zastrzega sobie prawo do uzyskania danych identyfikacyjnych i kredytowych od 

wyspecjalizowanych firm ratingowych (agencji informacji kredytowej) w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów. 

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

naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych oraz których wyliczenia obejmują, między innymi, dane 

adresowe. Uzyskane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się ze zobowiązania 

wykorzystujemy po to, aby podjąć wyważoną decyzję w sprawie zawarcia, realizacji lub rozwiązania stosunku 

umownego. Interesy użytkownika wymagające ochrony są brane pod uwagę zgodnie z przepisami prawa. 

Listę agencji kredytowych współpracujących ze spółką Hoffmann SE lub firmami partnerskimi Grupy Hoffmann oraz, w 

stosownych przypadkach, dodatkowe szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez właściwą firmę 

partnerską można znaleźć tutaj. 

 

7. 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). Użytkownik może 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. 

Większość przeglądarek internetowych (patrz menu pomocy na pasku zadań przeglądarki) można ustawić w taki 

sposób, aby nie akceptować nowych plików cookie, otrzymać wiadomość o umieszczeniu nowego pliku cookie lub 

można wyłączyć wszystkie otrzymywane pliki cookie. W przypadku smartfonów, tabletów i innych urządzeń 

przenośnych oraz stacjonarnych można znaleźć wskazówki dotyczące przeprowadzenia niezbędnych ustawień w 

odpowiednich instrukcjach obsługi 

Zalecamy jednak pozostawienie włączonej funkcji odbierania plików cookie, ponieważ tylko w taki sposób mamy 

możliwość ulepszania naszych stron internetowych zgodnie z potrzebami użytkowników. Nasze pliki cookie nie 

przechowują poufnych danych, takich jak hasła, dane karty kredytowej lub tym podobne. Nie wyrządzają one szkody 

na urządzeniu użytkownika i nie zawierają wirusów. 

  

Pliki cookie wymagane do wykonywania komunikacji elektronicznej lub do zagwarantowania prawidłowego działania 

określonych funkcji (na przykład sprawdzanie prognozy pogody), zapisywane są zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. 

Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie 

bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki 

cookie służące do analizy zachowania podczas przeglądania sieci), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce 

prywatności. 

 

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz/partner
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8. Re-Targeting 
8.1. 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. 

 

8.2. 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/ 

 

9. Z jakich usług analizy internetowej korzysta firma Hoffmann i dlaczego? 
9.1. Podstawa prawna i lista stosowanych plików cookie 
Jeżeli wyrazili Państwo 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 mogą Państwo wycofać swoją zgodę pod „pliki 

cookie” w stopce u dołu z prawej strony tej strony internetowej.  

Lista stosowanych statystycznych i personalizujących plików cookie: 

  9.2. Google (Universal) Analytics 

  9.3. econda 

  9.4. Commerce Connector 

  9.5. Kameleoon 

  9.6. Microsoft Dynamics 365 

 

9.2. Usługa analizy sieci przez 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. 

 

9.3. 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 

https://www.episerver.de/
https://www.episerver.de/about/privacy/trust-center/
file://///demucsrfs01.corp.hoffmann-group.com/Daten/LD/3%20-%20Compliance/Datenschutz/12%20-%20Datenschutzerklärungen/1%20-%20aktuelle%20Versionen%20(formatierte%20Word%20Vorlagen%20für%20CWS)/DSE%20allgemein/www.google.de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCip3_eHCbcV0zG9ifmk__hQP1jW-zmXkmqP0DhyUy7XE8mfA1iOgeKYpSAVd2Td5kNg5vjo9RYdUlQOz_knv60mBxZw7JPMRO4Balf9PQTX-mtokzY
http://www.econda.de/
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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. 

 

9.4. Commerce Connector – śledzenie konwersji 
Korzystamy z programu do śledzenia konwersji firmy Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart. 

Commerce Connector udostępnia przycisk Buy Now (Kup teraz), dzięki któremu tworzone są łącza u naszych 

dostawców, których produkty sprzedajemy.  

Po kliknięciu łącza nasz partner – Commerce Connector GmbH – zapisuje na ograniczony czas plik cookie na 

urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku gdy użytkownik w tym czasie dokona zakupu w naszym sklepie 

internetowym, Commerce Connector może uzyskać dostęp do pliku cookie, abyśmy my i nasi dostawcy mogli otrzymać 

informację o zakupie. Po siedmiu dniach plik cookie z reguły traci ważność. Commerce Connector wykorzystuje 

uzyskane informacje o zakupie do tworzenia zanonimizowanych statystyk sprzedaży naszych produktów, które zostały 

zakupione poprzez łącze, a następnie udostępnia nam te dane. Nie otrzymujemy przy tym żadnych danych osobowych 

i nie możemy zidentyfikować personalnie użytkownika, lecz uzyskujemy wyłącznie zanonimizowane dane o 

zakupach/zamówieniach.  

  

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na to przetwarzanie, może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie 

ustawienie przeglądarki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.commerce-

connector.com/web/de/policy-cco/. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie dezaktywować funkcję śledzenia 

konwersji, wybierając w obszarze stopki tej strony internetowej opcję „cookies” i odpowiednio zmieniając ustawienia.  

 

9.5. Korzystanie z programu 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. 

 

9.6. 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 

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.  

https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/
https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/
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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. Do jakich celów firma Hoffmann wykorzystuje media społecznościowe?  
10.1. 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) 
WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) 
 

11. 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. 

  

12. 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 RORO), 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. Dane 

kontaktowe właściwej firmy partnerskiej Grupy Hoffman można znaleźć tutaj. 

Jeśli spółka Hoffmann SE oraz firmy partnerskie grupy Hoffman przetwarzają 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. 

 

 

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

