INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NA STRONIE https://wykonawcy.wienerberger.pl/
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w

sprawie

ochrony

osób

fizycznych

w

związku

z

przetwarzaniem

danych

osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że administratorem danych przetwarzanych w
związku ze Szkoleniem Certyfikowany Wykonawca Porotherm Dryfix, a także utrzymaniem strony
wykonawcy.wienerberger.pl jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. To na
jakich podstawach są one przetwarzane, a także jakie przysługują Ci w związku z tym prawa uzależnione
jest od roli w jakiej występujesz.

1. Wienerberger jako administrator

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736)
przy Placu Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Szczegółowa

Sądowego pod numerem KRS: 0000088098 („Wienerberger”).

tożsamość
administratora

Możesz się skontaktować z Wienerberger poprzez:
a. wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,
b. lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac
Konesera 8, 03 – 736.

Inspektor

Wienerberger powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych

ochrony

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania

danych

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
W przypadku chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, możesz
przesłać:
a. wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,
b. lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac
Konesera 8, 03 – 736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
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2. Jeżeli odwiedziłeś/aś stronę internetową wykonawcy.wienerberger.pl (niezależnie od tego, czy
zgłosiłeś/aś później siebie, czy też inne osoby do szkolenia lub zamówiłeś/aś przypomnienie o
szkoleniu):
Wienerberger

może

przetwarzać

informacje

dotyczące

osób,

które

odwiedzają

stronę

wykonawcy.wienerberger.pl, nawet jeżeli nie zostawisz danych np. poprzez zapis na szkolenie, czy
zapis na przypomnienie o szkoleniu. W trakcie używania strony wykonawcy.wienerberger.pl,
Wienerberger zbiera pewne informacje za pomocą plików cookies. Informacje te mogą stanowić w
określonych przypadkach dane osobowe, a także bardziej ingerować w Twoją prywatność, dlatego w
ramach niniejszej polityki prywatności, a przede wszystkim w ramach Polityki cookies pragniemy
dostarczyć jak najbardziej szczegółowych informacji na ten temat.
Twoje dane, w związku z korzystaniem ze strony, będą przetwarzane przez
Wienerberger:
a. w celu utrzymania strony internetowej wykonawcy.wienerberger.pl, a także
udostępniania zgromadzonych na niej treści, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
Cel i podstawa

RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na

przetwarzania

prezentowaniu treści dotyczących towarów i usług Wienerberger,
b. w celu dochodzenia lub obrony roszczeń Wienerberger (o ile takie zaistnieją),
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu
Wienerberger polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub
obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej,
c.

w celach wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO. Dokładny cel przetwarzania, dla którego potrzebujemy
uzyskać Twoją zgodę zostanie wskazany w jej treści.
Tej podstawy jako podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
Wienerberger może użyć w szczególności w związku ze stosowaniem cookies
i innych technologii na stronie wykonawcy.wienerberger.pl, które mogą
bardziej ingerować w Twoją prywatność.
W tym zakresie Twoja zgoda będzie także podstawą do ewentualnego
transferu danych poza EOG, o czym więcej przeczytasz w zakładce „6. 2.
Transfer danych do państw trzecich”.

Dane będą przechowywane przez okres ważności poszczególnych plików
Okres

cookies, o których mowa w Polityce cookies,

przetwarzania
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Możliwe jednak, że Wienerberger będzie przetwarzał dane również dłużej, jeżeli
dojdzie do powstania roszczenia, które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych.
Wówczas dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tego roszczenia.
W zakresie w jakim przetwarzane opiera się na zgodzie, dane będą przetwarzane
do momentu upływu terminów, o których mowa powyżej lub wcześniej do
momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana w każdym momencie.
Podanie danych osobowych może być niezbędne, aby korzystać ze wszystkich
Obowiązek

funkcjonalności oferowanych przez stronę.

podania danych
Podanie danych w celach wynikających z udzielonej zgody jest w dobrowolne,
jednak brak ich podania może skutkować niedostosowaniem treści strony do
użytkownika.
3. Jeżeli jesteś Klientem/Firmą Budowlaną lub osobą występującą w imieniu Klienta/Firmy Budowlanej i
zgłaszasz udział w Szkoleniu Certyfikowany Wykonawca Porotherm Dryfix:

Twoje dane będą przetwarzane przez Wienerberger:
a. w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, w tym prawa podatkowego, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
Cel i podstawa

b. w celu realizacji umowy, w tym utrzymywania kontaktów służbowych – w

przetwarzania

zakresie

wynikającym

certyfikacyjnego

z

Regulaminu

„Certyfikowany

programu

Wykonawca

szkoleniowo

Porotherm

Dryfix”,

–
na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku Klienta/Firmy Budowlanej
będącej osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w
przypadku wspólnika spółki cywilnej),
c.

w celu realizacji umowy, w tym utrzymywania kontaktów służbowych – w
zakresie

wynikającym

certyfikacyjnego

z

Regulaminu

„Certyfikowany

programu

Wykonawca

szkoleniowo

Porotherm

Dryfix”,

–
na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu
Wienerberger jakim jest niezbędność przetwarzania w postaci realizacji
umowy, w tym utrzymywania kontaktów służbowych (w przypadku osób
działających w imieniu Klienta/Firmy Budowlanej jako osoba kontaktowa,
pracownik, współpracownik, członek zarządu, pełnomocnik, etc. W tym
przypadku nie ma znaczenia, czy Klient/Firma Budowlana jest osobą fizyczną,
osobą prawną, czy inną jednostką organizacyjną),
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d.

w zakresie i celu wynikającym z udzielonych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO,

e. w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger
polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed
roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.
Dane osobowe mogą być pozyskane bezpośrednio od Ciebie, bądź od
Klienta/Firmy Budowlanej, w imieniu której działasz. Z reguły zakres
Źródło danych,

przetwarzanych przez Wienerberger danych dotyczy danych osobowych

kategorie

zwykłych i jest następujący: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, dane

odnośnych

kontaktowe (służbowy adres e-mail lub numer telefonu), a także dane

danych

identyfikujące Klienta/Firmę Budowlaną. Zakres danych może obejmować

osobowych

również wzór podpisu. W określonych przypadkach zakres przetwarzanych
danych może być szerszy i obejmować inne dane widoczne przykładowo w
rejestrze lub pełnomocnictwie. Dane mogą być w określonych przypadkach
pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych, jak rejestr CEDIG lub KRS.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji programu

Okres

szkoleniowo – certyfikacyjnego „Certyfikowany Wykonawca Porotherm Dryfix”, a

przetwarzania

także do upływu momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez
okres wskazany w przepisach prawa (również po realizacji programu) – w
zależności, który z tych okresów nastąpi później.
W zakresie w jakim przetwarzane opiera się na zgodzie, dane będą przetwarzane
do momentu ustania celu przetwarzania związanego z wyrażoną zgodą lub
wcześniej do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana w każdym
momencie.
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wzięcia udziału w programie

Obowiązek

szkoleniowo – certyfikacyjnym „Certyfikowany Wykonawca Porotherm Dryfix”, a

podania danych

także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wienerberger (np.
podatkowych). Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w programie.
Podanie danych w pozostałych celach jest dobrowolne.
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4. Jeżeli jesteś Klientem/Firmą Budowlaną lub osobą występującą w imieniu Klienta/Firmy Budowlanej i
zamówiłeś/aś usługę przypomnienia o szkoleniu:

Twoje dane będą przetwarzane przez Wienerberger:
a. w celu realizacji zamówionej usługi przypomnienia o szkoleniu, świadczonej
drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku
Klienta/Firmy Budowlanej będącej osobą fizyczną prowadzącą działalność
Cel i podstawa

gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej),

przetwarzania
b. w celu realizacji zamówionej usługi przypomnienia o szkoleniu, świadczonej
drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadnionego interesu Wienerberger jakim jest niezbędność przetwarzania
w postaci realizacji zamówionej usługi (w przypadku osób działających w
imieniu Klienta/Firmy Budowlanej jako osoba kontaktowa, pracownik,
współpracownik, członek zarządu, pełnomocnik, etc. W tym przypadku nie
ma znaczenia, czy Klient/Firma Budowlana jest osobą fizyczną, osobą
prawną, czy inną jednostką organizacyjną),
c.

w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń (o ile takie zaistnieją), na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu
Wienerberger polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub
obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.

Dane osobowe mogą być pozyskane bezpośrednio od Ciebie, bądź od
Klienta/Firmy Budowlanej, w imieniu której działasz. Z reguły zakres
Źródło danych,

przetwarzanych przez Wienerberger danych dotyczy danych osobowych

kategorie

zwykłych i jest następujący: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, dane

odnośnych

kontaktowe (służbowy adres e-mail lub numer telefonu), a także dane

danych

identyfikujące Klienta/Firmę Budowlaną. Zakres danych może obejmować

osobowych

również wzór podpisu. W określonych przypadkach zakres przetwarzanych
danych może być szerszy i obejmować inne dane widoczne przykładowo w
rejestrze lub pełnomocnictwie. Dane mogą być w określonych przypadkach

Okres

pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych, jak rejestr CEDIG lub KRS.
Dane będą przechowywane przez okres realizacji usługi przypomnienia o
szkoleniu.

przetwarzania

Możliwe jednak, że Wienerberger będzie przetwarzać dane również dłużej, jeżeli
dojdzie do powstania roszczenia, które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych.

Obowiązek

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zamówienia usługi przypomnienia

podania danych

o szkoleniu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zamówienia usługi.
Strona 5 z 8

5. Przetwarzanie danych Uczestników szkolenia:
Wypełnienie przez Klienta/Firmę Budowlaną formularza zapisu na szkolenie nie wymaga podania danych
Uczestników, a jedynie informacji na tematy ich liczby. Wienerberger spełni obowiązek informacyjny w
stosunku do Uczestników szkolenia w momencie zebrania ich danych osobowych, co najczęściej będzie
miało miejsce tuż przed odbyciem szkolenia.

6. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich
6.1. Przekazywanie danych podmiotom trzecim
W celu realizacji niektórych zamówień oraz świadczenia pewnych usług, Wienerberger współpracuje z
usługodawcami zewnętrznymi. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a. podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo strony,
b. dostawcy usług IT,
c.

podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji i nośników danych,

d. podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji,
e. podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, spedycyjną,
f.

podmioty świadczące usługi ochrony mienia,

g. agencje marketingowe,
h. kancelarie prawne,
i.

doradcy prawni,

j.

audytorzy.
6.2. Transfer danych do państw trzecich

Wienerberger nie zamierza przekazywać danych do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich,
czyli takich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W związku z prowadzoną na stronie https://wykonawcy.wienerberger.pl analityką, Wienerberger używa
takich narzędzi jak Google Analytics, Google Ads. W tym zakresie więcej informacji (tj. o plikach
cookies, partnerach, z których usług korzystamy i ich celach ich stosowania) znajdziesz w Polityce
Cookies.
Z uwagi na wskazaną powyżej prowadzoną analitykę i korzystanie z plików cookies pewne informacje
o Tobie i Twojej aktywności na stronie https://wykonawcy.wienerberger.pl, w tym takie które mogą mieć
charakter danych osobowych, mogą być wykorzystywane i przesyłane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (głównie do Stanów Zjednoczonych) przez dostawców określonych usług, z których
Wienerberger korzysta, tj. Google.
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Zgodnie z publikowanymi przez Google informacjami, większość usług Google, w tym Google Analytics
i Google Ads, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii są dostarczane przez
Google Ireland Ltd. (adres: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia). Z uwagi
jednak na fakt, że spółką matką Google Ireland Ltd. jest z kolei Google LLC (adres: 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone) pewne informacje generowane przez cookies
na temat korzystania ze strony mogą być wysyłane do USA i tam przechowywane.
Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany
Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (czyli taki,
który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych
istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w
celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych. Z uwagi
na stopień ingerencji w Twoją prywatności jaki może wywołać powyższy transfer, będziemy Cię o tym
odpowiednio informować – odpowiednią informację o tym ryzyku znajdziesz przy okazji akceptacji
plików cookies, Jeżeli wyrazisz zgodę na cookies będzie to jednocześnie zgoda na ewentualny transfer
Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO w zw.
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim podstawą przetwarzania była udzielona zgoda (art.
7 ust. 3 RODO). Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Wycofanie
zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie
dokonywane przez Wienerberger przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą̨
żadnych negatywnych konsekwencji,
b. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
c.

praw żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17
RODO),
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
f.

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO i odbywa się w sposób zautomatyzowany) (art.
20 RODO),

g. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać na dane
kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej.
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8. Profilowanie
Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.
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