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Poniższe informacje zawierają przegląd przetwarzania danych osobowych jako partnera umownego lub osoby zainteresowanej 

naszymi usługami i produktami oraz praw przysługujących na mocy RODO. 

 

1. Organ odpowiedzialny i dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest: 

 

Gust. Alberts GmbH + Co. KG 

Blumenthal 2 

58849 Herscheid 

Telefon: +49 2357 907-0 

 

Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod powyższym adresem lub wysyłając e-mail na 

adres bdsb@gah.de. Jeśli wymagana jest poufność, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą 

pocztową. 

 

2. Kategorie danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są również w kontaktach biznesowych w zależności od formy prawnej firmy oraz wskazanej 

dodatkowo osoby kontaktowej. W ramach umowy lub zapytania GAH-Alberts przetwarza z reguły 

następujące kategorie danych, w zależności od konkretnej usługi, względnie konkretnego produktu: 

- dane firmy (w razie potrzeby), składające się z nazwiska, imienia, adresu, danych kontaktowych (telefon, e-mail), 

- dodatkowa osoba kontaktowa, funkcja, dane kontaktowe (telefon, e-mail), 

- dane dotyczące wylegitymowywania się (np. dane identyfikacyjne), dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu), numer 

identyfikacji podatkowej, 

- dane dotyczące transakcji i zleceń płatniczych (np. dane bankowe, zlecenia płatnicze), ocena zdolności kredytowej 

(historia płatności), 

- historia zleceń i obroty. 

W przypadku bezpośrednich kontaktów z Państwem w trakcie kontaktów biznesowych, przetwarzane będą dalsze dane, takie jak 

kanał kontaktowy, data, powód i wynik oraz kopie korespondencji. 

 

3. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne 

GAH-Alberts przetwarza jako firma Państwa wyżej wymienione dane osobowe oraz kategorie danych osobowych w celu realizacji 

umowy lub podjęciaz Państwem działań przedumownych (np. zapytań kontaktowych) zgodnie z art. 6 (1) b) RODO. 

GAH-Alberts podlega również różnym wymogom prawnym (np. ustawie o praniu brudnych pieniędzy, przepisom podatkowym) i 

przetwarza dane również na podstawie wymogów prawnych zgodnie z art. 6 (1)  c) lub w interesie publicznym zgodnie z art. 6 (1) 

e) RODO. 

Cele przetwarzania obejmują między innymi 

- zapobieganie nadużyciom finansowym i praniu pieniędzy, 

- wypełnienie obowiązków w zakresie kontroli podatkowej i sprawozdawczości, jak również 

- ocenę ryzyka i zarządzanie nim w GAH-Alberts. 
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W razie potrzeby GAH-Alberts przetwarza Państwa dane w zakresie ważenia interesów zgodnie z art. 6 (1) f) RODO  w celu 

ochrony uzasadnionych interesów GAH-Alberts lub osób trzecich. Na przykład: 

- wymiana danych z agencjami kredytowymi (np. Creditreform) w celu określenia ryzyka związanego ze zdolnością 

kredytową i ryzykiem niewykonania zobowiązania, 

- egzekwowanie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych, 

- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i funkcjonowania systemu GAH-Alberts, 

- zapobieganie czynom karalnym, 

- środki bezpieczeństwa budynku i systemu (np. kontrola dostępu), 

- korzystanie z sieci WLAN, 

- środki na rzecz zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów. 

 

Również w zakresie ważenia interesów zgodnie z art. 6 (1) f) RODO w celu ochrony uzasadnionych interesów GAH-Alberts, GAH-

Alberts przetwarza Państwa dane np. na podstawie istniejących umów lub wniosków o udzielenie potrzebnych/zgodnych z 

potrzebamiinformacji na temat dalszych usług i produktów (reklama) zgodnie z poniższymi wymogami: 

- Reklama pocztowa, pod warunkiem że nie sprzeciwili się Państwo  takiemu przetwarzaniu. Użytkownik może w każdej 

chwili i ze skutkiem na przyszłośćsprzeciwić się (patrz punkt 7) takiemu wykorzystaniu reklam, pisząc pod podane wyżej 

dane teleadresowe (patrz punkt 1).  

- Reklama podobnych produktów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że GAH-Alberts otrzymał 

od Państwa adresy e-mail w związku ze sprzedażą produktów i usług i nie wyrażono sprzeciwu wobec tego 

przetwarzania. Mogą Państwo w każdej chwili i ze skutkiem na przyszłość sprzeciwić się (patrz pkt. 7.) takiemu 

wykorzystaniu reklam pod podanymi wyżej danymi teleadresowymi (patrz pkt. 1.), przy czym nie powstają żadne 

dodatkowe koszty poza kosztami przekazaniasprzeciwu. Ponadto za każdym razem, gdy korzystają Państwo ze swojego 

adresu e-mail, zostaną Państwo w jasny i wyraźny sposób poinformowani, że w każdej chwili mogą sprzeciwić się takiemu 

użyciu danych. 

- Reklama telefoniczna w przypadku domniemanej zgody, pod warunkiem, że nie sprzeciwili się Państwo takiemu 

przetwarzaniu danych. Mogą Państwo w każdej chwili i ze skutkiem na przyszłość sprzeciwić się (patrz punkt 7) takiemu 

wykorzystaniu danych do celów reklamowych,pisząc pod podane wyżej dane teleadresowe/kontaktowe (patrz punkt 1). 

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów, przetwarzanie takie jest 

zgodne z prawem na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 (1) a) RODO. Udzielona zgoda może zostać odwołana w 

każdej chwili ze skutkiem na przyszłość pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi (patrz punkt 1).  

 

4. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych 

- W obrębie Gust. Alberts GmbH + Co. KG pracownicy mają dostęp do Państwa danych tylko wtedy, gdy są one niezbędne 

do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Również w przypadku usługodawców zatrudnianych przez 

Gust.  Alberts GmbH + Co KG możliwe jest udzielenie im dostępu do danych, jeśli zgodnie z art. 28 RODO są 

zleceniobiorcami jako przetwórcy kontraktowi. 

 

Potencjalnymi odbiorcami danych osobowych są na przykład: 

- organy i instytucje publiczne (np. organy podatkowe, Federalny Urząd Skarbowy) w przypadku obowiązku ustawowego 

lub urzędowego, 

http://www.gah.de/


 

Informacje dotyczące przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem UE o ochronie danych 

(RODO) dla partnerów handlowych i zainteresowanych stron 

 

Gust. Alberts GmbH + Co. KG  Telefon: +49 2357 907-0  E-Mail: info@gah.de   
Blumenthal 2, 58849 Herscheid  Telefaks: +49 2357 907-189  www.gah.de 

 

3 
 

- inne instytucje kredytowe i finansowe, 

- wykonawcy usług wsparcia/utrzymania aplikacji IT, archiwizacji, przetwarzania dokumentów, usług zgodności, 

controllingu, kontroli danych zgodnie z wymogami prawnymi, niszczenia danych, usług audytowych i transakcji 

płatniczych, 

- agencje kredytowe w kontekście badania wiarygodności kredytowej, 

- inni odbiorcy danych na podstawie udzielonej przez nich zgody. 

 

5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Dane są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji 

zamówienia,wymagane przez prawo (np. obowiązki w zakresie sprawozdawczości podatkowej), w ramach realizacji zamówienia 

lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Jeżeli usługodawcy znajdują się w państwach trzecich, co obecnie nie ma miejsca, są oni 

zobowiązani do przestrzegania poziomu ochrony danych w Europie, co odbywa się za pomocą użycia odpowiednich środków w 

uzupełnieniu do pisemnych instrukcji (np. porozumienia w sprawie standardowych klauzul umownych UE). 

 

6. Czas przechowywania danych 

GAH-Alberts przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych 

zobowiązań umownych i prawnych oraz w oparciu o równowagę interesów. Jeżeli dane te nie są już do tego celu potrzebne, są 

one regularnie usuwane, chyba że ich tymczasowe dalsze przetwarzanie jest konieczne do następujących celów: 

- przestrzeganie okresów przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym (np. kodeksem 

handlowym, kodeksem podatkowym, ustawą o bankowości i ustawą o praniu brudnych pieniędzy) wraz z podanymi tam 

okresami przechowywania lub dokumentowania danych przez okres od dwóch do dziesięciu lat, 

- zachowanie dowodów w przypadku przedawnienia (np. kodeks cywilny z przedawnieniem do 30 lat i zwykły trzyletni okres 

przedawnienia). 

 

7. Inne prawa do ochrony danych osobowych 

Zasadniczo jako zainteresowanej stronie  przysługują Państwu następujące dodatkowe prawa, o ile nie koliduje to z 

zobowiązaniami umownymi i ustawowymi: 

- prawo do informacji (art. 15 RODO) z ograniczeniami zgodnie z nową wersją §§ 34, 35 BDSG (Federalna Ustawa o 

Ochronie Danych), 

- prawo do poprawienia nieprawidłowych danych (art. 16 RODO), 

- prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) z ograniczeniami zgodnie z nową wersją §§ 34, 35 BDSG, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

- prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),  

- prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO), 

- prawo sprzeciwu w indywidualnych przypadkach (art. 21 (l) RODO) z powodów wynikających z Państwa szczególnej 

sytuacji i dotyczących przetwarzania danych zgodnie z art. 6 (l) e) oraz art. 6 (I) f) RODO,  

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów reklamowych (art. 21 (III) RODO). Mogą Państwo w każdej chwili 

i ze skutkiem na przyszłośćsprzeciwić się takiemu wykorzystaniu danychpod podanymi powyżej danymi kontaktowymi 

(patrz punkt 1). 
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8. Obowiązek udostępnienia danych 

W ramach naszych stosunków handlowych należy podać dane osobowe konieczne do nawiązania relacji handlowej oraz 

wypełnienia związanych z nią zobowiązań umownych, jeśli jest to niezbędne lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo. Bez 

tych danych zazwyczaj będziemy musieli odmówić zawarcia umowy lub wykonania zlecenia, albo nie będziemy mogli dłużej 

realizować istniejącej umowy ibędziemy musieli ją rozwiązać, jeśli będzie to konieczne. 

http://www.gah.de/

