Oświadczenie o ochronie danych osobowych
1. Postanowienia ogólne
Henkel AG & Co. KGaA, zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających
naszą stronę internetową. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie rodzaje
danych są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dowiedzą się Państwo
również, w jaki sposób można skorzystać ze swoich praw jako osób, których dane dotyczą.
Wszelkie zmiany wprowadzone w tym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą
publikowane na tej stronie. Dzięki temu w każdej chwili mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane
gromadzimy oraz jak z nich korzystamy.
Oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych dostępnych za
pośrednictwem hiperłączy zamieszczanych na stronach internetowych firmy Henkel.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
Nazwa podmiotu odpowiedzialnego: Henkel AG & Co. KGaA
Adres podmiotu odpowiedzialnego:: Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Niemcy
Firma Henkel wykorzystuje dane osobowe głównie w celu udostępniania tej strony internetowej
użytkownikom. Ewentualne dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w związku z innymi
obowiązkami ustawowymi bądź zezwoleniami, albo jeśli dany użytkownik udzielił firmie Henkel na to
zgody. Firma Henkel przechowuje i przetwarza dane w następujących celach:
Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, firma Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje
określone dane. Są to: adres IP lub identyfikator urządzenia przypisane do danego urządzenia
końcowego, które są nam niezbędne do wysyłania żądanych treści (np. zwłaszcza treści, tekstów,
obrazów i informacji o produktach oraz plików danych udostępnianych do pobrania itd.), aktywność
użytkowników w odniesieniu do strony internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ
używanej przeglądarki oraz data i godzina odwiedzin.
Firma Henkel przechowuje takie informacje przez co najwyżej 7 dni w celu rozpoznawania i ścigania
nadużyć.
Firma Henkel wykorzystuje te informacje również do udoskonalania wyglądu, cech i funkcjonalności
serwisu, a także do wykonywania ogólnych czynności administracyjnych.
Poza tym firma Henkel bez zbędnej zwłoki usuwa lub anonimizuje dane dotyczące korzystania z
witryny, w tym adresy IP, kiedy tylko przestaną być potrzebne do powyższych celów.
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w oparciu o przepisy ustawowe uzasadniające
takie działania tym, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do działania strony internetowej; lub (2)
zapewnienie i doskonalenie funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej
przystosowywanie do potrzeb użytkowników leżą w nadrzędnym uzasadnionym interesie firmy
Henkel.

3. Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane / inspektor ochrony danych
W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, o ile
spełnione zostaną odpowiednie wymagania, mogą Państwo korzystać z następujących praw:

•

Prawo do sprostowania danych

•

Prawo do usunięcia danych

•

Prawo do ograniczenia przetwarzania

•

Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru właściwego do spraw ochrony
danych

•

Prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2018 r.)

Prawo do sprzeciwu
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych odbywającego się na podstawie
uzasadnionego interesu firmy Henkel, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu
Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa osobistą
sytuacją. Firma Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania danych, chyba że może dowieść, że jest
ono konieczne z ważnych przyczyn, które uzasadniają dalsze przetwarzanie i należy je przedłożyć
nad Państwa interes, prawa i swobody, albo jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu lub wnoszeniu
roszczeń prawnych bądź obronie przed nimi.

W takich przypadkach lub w razie innych pytań czy próśb związanych z Państwa danymi osobowymi
należy wysłać e-mail bądź pismo do naszego inspektora ochrony danych — Franka Liebicha — na
adres: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (e-mail:
Datenschutz@henkel.com).

