OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Henkel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, 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 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie.
Adres podmiotu odpowiedzialnego: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
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. ZGODA NA KOMUNIKACJĘ MARKETINGOWĄ
Przy okazji korzystania z naszej strony internetowej, mogą Państwo wyrazić zgodę na
otrzymywanie od firmy Henkel komunikatów marketingowych. Jeśli wyrażą Państwo taką zgodę
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będziemy przetwarzać Państwa dane (adres e-mail lub telefon) do naszych celów reklamowych,
tj. wysyłania do Państwa komunikatów marketingowych z ofertami produktowymi naszej firmy
Henkel.
Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z naszej strony
internetowej od jej wyrażenia
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W naszym formularzu kontaktowym mogli Państwo podać swoje dane teleadresowe. Dane te
zostaną przez nas użyte do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych
uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do obsługi złożonego przez
Państwa zapytania.
Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w
ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko
przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku
istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.
Mogli Państwo podać nam swoje dane teleadresowe w związku z uczestniczeniem w loterii, którą
organizujemy na tej stronie internetowej. Dane te zostaną przez nas użyte do przeprowadzenia
loterii.
Nie przekażemy Państwa danych żadnej osobie trzeciej, chyba że w celu przekazania nagród lub
przeprowadzenia loterii.
Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych
uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia loterii.
Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w
ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko
przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku
istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.
5. ŚLEDZENIE KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH
Na tej witrynie zastosowano Google Analytics, narzędzie do analityki internetowej dostarczane
przez firmę Google, Inc. („Google”). W związku z tym na Państwa komputerze został
zainstalowany plik cookie. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez
Państwa z tej witryny (w tym adres IP) zostaną wysłane przez Google na serwery znajdujące się
w Stanach Zjednoczonych i będą tam przechowywane.
Uruchomiliśmy anonimizację adresu IP, co oznacza, że Google skróci/zanonimizuje ostatni oktet
adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych Stron
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały
adres IP jest wysyłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam jest skracany.
Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu dostawcy strony internetowej w celu
oceny korzystania z witryny przez użytkownika, opracowywania raportów o aktywności na
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stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług
związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu dla dostawcy strony
internetowej. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi przechowywanymi przez
siebie danymi.
Brak zgody na gromadzenie danych:
Poza zmianą ustawień przeglądarki, mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie i
wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę
do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
6. PLIKI COOKIES
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony, używamy plików cookies. Pliki cookies to małe pliki z
informacjami wykorzystywanymi przez witryny sieci Web, które zapisywane są na twardym
dysku komputera. Są one niezbędne do korzystania z naszej witryny. Pliki cookies nie zawierają
danych osobowych i nie mogą być użyte do ustalenia tożsamości użytkownika. Plik cookie
zazwyczaj zawiera unikalny identyfikator – anonimowy (losowo generowany) numer, który jest
przechowywany w urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w
przeglądarce, inne pozostają na komputerze dłużej.
Na tej stronie używamy First-party cookies, pochodzących z przeglądanej witryny sieci Web, którą
odwiedzasz i są wykorzystywane przy ponownym przejściu do tej witryny.
Informacje zawarte w plikach cookies są używane do poprawy świadczonych Państwu usług, na
przykład:






umożliwienie rozpoznania urządzenia, z którego przeglądasz stronę, więc nie musisz
podawać tych samych informacji kilka razy w czasie sesji, np. wypełniając formularz
internetowy;
wspierania wyszukiwarki produktów;
umożliwienie prawidłowego funkcjonowania strony;
określenie ilości Użytkowników korzystających z witryny, zmiana usług w taki sposób, aby
były one łatwiejsze w obsłudze i zapewnienie ich szybkiego działania; analiza
niespersonifikowanych danych w celu zrozumienia sposobu współdziałania użytkowników
z naszą stroną i możliwości jej ulepszania.

Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookies, niektóre funkcje na stronie internetowej nie będą
wyświetlane lub nie będą działać prawidłowo. Brak plików cookies będzie mógł ograniczyć
dostępne opcje strony, jak również wpływać na jej wygląd i komfort użytkowania.
7. 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 (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 Prawo do przenoszenia danych
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8.

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 na adres:
Henkel Polska, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (e-mail: dpo.pl@henkel.com).
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