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Polityka prywatności – aplikacja Hoffmann Connected Tools  
  
Cieszymy się, że zainteresowała Cię nasza aplikacja Hoffmann Connected Tools (zwana dalej 
„Aplikacją”). Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Przestrzegamy tego w ramach 
korporacyjnej odpowiedzialności za ochronę powierzonych firmie informacji i danych. Abyś podczas 
korzystania z naszej aplikacji czuł się bezpiecznie, przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych ściśle 
przestrzegamy przepisów prawa i chcielibyśmy tutaj szczegółowo poinformować o postępowaniu z 
danymi. 
 
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje dodatkowo do naszych ogólnych oświadczeń o 
ochronie danych osobowych.  
 

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych? 
Za przetwarzanie danych odpowiada Hoffmann Engineering Services GmbH, Haberlandstrasse 55, 
81241 Monachium, Niemcy. 

 
Z inspektorem ochrony danych w Hoffmann Engineering Services GmbH można skontaktować się 
listownie pod powyższym adresem z dopiskiem „Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych” 
oraz poprzez e-mail na adres: dataprotection@hoffmann-group.com 
 
2. Kiedy aplikacja rejestruje dane dotyczące Ciebie i na jakiej podstawie prawnej? 
 

Podczas pobierania Aplikacji do sklepu App Store przekazywane są wymagane informacje, tj. w 
szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer konta klienta, czas pobrania, informacje o 
płatnościach oraz indywidualny kod urządzenia. Nie mamy wpływu na gromadzenie danych i nie 
ponosimy za nie odpowiedzialności. Przetwarzamy dane tylko w zakresie niezbędnym do pobrania 
aplikacji na Twoje urządzenie mobilne. 
 
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, dokonując odpowiedniego ustawienia w 
Aplikacji lub wysyłając maila na adres: dataprotection@hoffmann-group.com. Więcej informacji na temat 
ochrony danych można znaleźć tutaj: https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/hoffmann-
group/ochrona-danych-osobowych/e/120372/ 
 

3. Jak długo będą przechowywane Twoje dane? 
Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane (np. w związku ze stosunkiem umownym) lub jeśli jest to wymagane przez prawo. 
 
 

4. Jakie masz prawa do ochrony danych? 
W stosunku do Hoffmann Engineering Services GmbH i spółek grupy Hoffmann, z zastrzeżeniem 
odpowiednich warunków ustawowych, masz prawo do: RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 
RODO) i przenoszenia danych (art. 20 RODO). Masz również prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO). 
 
Jeśli udzieliłeś zgody Hoffmann SE lub spółce z grupy Hoffmann, możesz ją w każdej chwili odwołać ze 
skutkiem na przyszłość za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listownie: Hoffmann 
Engineering Services GmbH, Haberlandstr. 55, 81241 Monachium, fax: +49 
89 839189, e-mail: dataprotection@hoffmann-group.com 
 
Jeśli Hoffmann Engineering Services GmbH przetwarza Twoje dane w oparciu o równowagę interesów, 
moższe wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dłużej 
przetwarzać Twoich danych, chyba że firma administrująca będzie w stanie 
wykazać ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich 
interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń 
prawnych.  
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