
 
 
 
  

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej (dalej zwanej „Stroną”) firmy Hempel Paints (Poland) 

Sp. z o.o (dalej zwanej „Hempel”). Niniejsza Polityka prywatności określa w jaki sposób gromadzimy, 

wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, które nam przekazujesz, np. jako gość naszej Strony, klient 

lub dostawca. Jeśli składasz wniosek o jedną z naszych ofert pracy opublikowanych na Stronie, 

informacje dotyczące przekazywanych danych osobowych zostaną Ci przedstawione podczas 

składania wniosku. 

 

 

1. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY  

 

1.1. Hempel gromadzi informacje o Tobie gdy korzystasz ze Strony i / lub kiedy kontaktujesz się z nami 

drogą mailową, pocztą zwykłą, telefonicznie lub w inny sposób. Najczęściej informacje są gromadzone 

po wypełnieniu i przesłaniu formularzy on-line (na przykład formularze typu "skontaktuj się z nami"), przy 

subskrybowaniu materiałów marketingowych lub biuletynów, a także podawania swoich danych w 

trakcie współpracy z firmą Hempel jako bieżący lub potencjalny klient / dostawca lub jako osoba 

kontaktowa u takiego klienta / dostawcy.  

 

1.2. Informacje mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, adres firmy, stanowisko, numer telefonu i adres 

e-mail oraz informacje dotyczące usług lub produktów, o które Ty lub Twoja firma się zwracała lub które 

nam dostarczysz. Hempel będzie ponadto przetwarzał odpowiednie dane rozliczeniowe klientów i 

dostawców, np. numer VAT wraz z informacjami dotyczącymi historii zakupów / dostaw. 

 

1.3. Hempel może poprzez Twój adres IP korzystać w plików „cookie” aby gromadzić informacje 

dotyczące Twoich odwiedzin na naszej Stronie.  

 

1.4. Hempel może gromadzić dodatkowe informacje przez cały okres współpracy z Tobą lub z firmą, 

którą reprezentujesz, i może dodatkowo za pomocą innych środków przekazu informować o 

ewentualnym przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 

 

 

2. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE 

 

2.1. Firma Hempel wykorzystuje informacje zebrane za pośrednictwem naszej Strony w celu 

świadczenia żądanych usług, np. do wysyłania materiałów marketingowych, gazetek lub w celu 

odpowiedzi na zapytania składane w formularzach "skontaktuj się z nami". Firma Hempel wykorzystuje 

również dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych i gazetek, gdy dane te są nam 

przekazywane w papierowych formularzach kontaktowych, podczas wystaw lub jeśli w inny sposób 

poprosiłeś(aś) nas o dostarczenie tych materiałów.  

 

2.2. Hempel wykorzystuje informacje o klientach, dostawcach lub o Tobie, jako osoby kontaktowej, w 

celu świadczenia usług lub dostarczenia produktów, które Twoja firma zamówiła od nas lub zamierza 

dostarczyć jako dostawca. Firma Hempel od czasu do czasu będzie również wykorzystywać takie 

informacje, w tym informacje od potencjalnych klientów, do celów takich jak oferowanie innych 

produktów lub usług, do wysyłania ankiet satysfakcji klienta lub w celu nawiązania nowej współpracy z 

Tobą lub Twoją firmą. 
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2.3. Hempel będzie udostępniać informacje odpowiednim firmom stowarzyszonym wchodzącym w skład 

Grupy Hempel dla realizacji wewnętrznych celów administracyjnych. Taki transfer informacji odbywa się 

np. gdy jest to konieczne do produkcji lub dostarczania zamówionych produktów i usług, gdy dana firma 

Hempel zajmuje się realizacją działań marketingowych w imieniu innych firm Hempel oraz kiedy jest to 

niezbędne w celu świadczenia usług wsparcia za pośrednictwem działu informatycznego Hempel IT-

Servicedesk. 

 

2.4. Hempel będzie również wymieniać się informacjami z podmiotami zewnętrznymi, jeśli informacje te 

są niezbędne dla świadczenia konkretnych usług. Najczęściej taka wymiana będzie prowadzona z  

zewnętrznymi agencjami prowadzącymi działania marketingowe lub badania satysfakcji klienta w 

naszym imieniu, firmami dostarczającymi niezbędne usługi IT, takie jak hosting danych, lub 

zewnętrznymi firmami przewozowymi dostarczającymi nasze towary. 

 

2.5. Dla realizacji wyżej wymienionych celów, informacje mogą być przekazywane do krajów spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), co może być powszechnie postrzegane jako działanie 

stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych. Firma Hempel zawarła jednak umowy 

ze spółkami należącymi do grupy lub dostawcami, które mają swoje siedziby poza EOG, gwarantujące, 

że dane osobowe będą traktowane przez te strony w sposób zgodny z europejskimi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 

 

3. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE 

 

3.1. Firma Hempel rejestruje sposób w jaki poruszasz się po naszej Stronie, dzięki czemu może 

dowiedzieć się więcej o tym jak z niej korzystasz. Informacje te przechowywana są w tzw. plikach 

„cookie” i służą wyłącznie doskonaleniu treści i funkcjonalności Strony. Plik cookie to plik tekstowy, który 

jest wysyłany do przeglądarki z naszej Witryny i zapisywany na Twoim komputerze, telefonie lub innym 

urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do Internetu. Pliki cookie mają wiele zastosowań, ale w 

zasadzie służą do zapisywania informacji o Twojej aktywności w Internecie. 

 

3.2. Firma Hempel również współpracuje z renomowanymi firmami, które pomagają nam analizować 

sposób korzystania ze Strony i ją optymalizować, aby korzystanie z niej było przyjemne i wygodne. 

Hempel osiąga to poprzez korzystanie z Google Analytics, który jest usługą świadczoną przez Google, 

Inc. z siedzibą w USA. Google Analytics wykorzystuje  informacje zawarte w plikach cookie aby 

analizować wykorzystanie Strony, sporządzać dla nas raporty dotyczące aktywności na Stronie oraz 

świadczyć inne usługi związane z aktywnością na Stronie i dotyczące korzystania z Internetu. Możesz 

wyłączyć możliwości analizy twoich plików cookie przez Google Analytics  na stronie 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  

 

3.3. Pliki cookie zostają usunięte z Twojego komputera zwykle po kilku miesiącach, ale ulegają 

automatycznej aktualizacji kiedy powrócisz na naszą Stronę. 

 

3.4. Użyj ustawień przeglądarki, aby kontrolować i usuwać pliki cookie ustawione na Twoim komputerze. 

Należy jednak pamiętać, że jeśli ustawisz przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, możesz utracić 

możliwość korzystania z wszystkich funkcji naszej Strony. 

 

 

4. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INFORMACJI 

 

4.1. Firma Hempel przetwarza Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, która zwykle jest udzielana w 

formularzach on-line dostępnych na naszej Stronie lub w formularzach zawartych w materiałach 



promocyjnych podczas subskrybowania naszej gazetki lub materiałów marketingowych. Możesz w 

każdej chwili zgodę wycofać anulując subskrypcję klikając na link znajdujący się w stopce 

otrzymywanych od nas emaili marketingowych lub piszcząc do nas na adres 

unsubscribe@hempel.com. 

 

4.2. O ile jest to dozwolone, firma Hempel może również wysyłać materiały marketingowe / ankiety 

badania satysfakcji klienta lub kontaktować się z Tobą w celu nawiązania lub kontynuowania współpracy 

z firmą, którą reprezentujesz. Firma Hempel będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy 

uzna to za uzasadnione, i pod warunkiem, że nie będzie to naruszać Twoich podstawowych praw, czyli 

np. kiedy jesteś osobą kontaktową u naszego klienta lub potencjalnego klienta, a Hempel uważa, że 

komunikacja jest istotna dla Twojej firmy. 

 

4.3. Hempel będzie przetwarzać dane osobowe o Tobie, jeśli jesteś klientem lub dostawcą, gdy jest to 

niezbędne do realizacji umowy zawartej z Hempel. Jeśli jesteś osobą kontaktową u naszego klienta / 

dostawcy, Hempel będzie zazwyczaj przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji takiej umowy. 

Firma Hempel nie będzie się zwracać o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy przetwarzanie 

jest niezbędne dla realizacji umowy. Wg Hempel, przetwarzanie informacji w tym celu nie będzie z 

żaden sposób dla Ciebie niekorzystne. 

 

4.4 Przetwarzanie danych rachunkowych takich jak nr VAT oraz informacji o historii zakupów i dostaw 

jest niezbędne w celu spełnienia obowiązków wynikających np. z przepisów podatkowych i księgowych. 

 

4.5. Kontynuując korzystanie z naszej Witryny, zgadzasz się na zapisywanie plików cookie na swoim 

komputerze.  

 

 

5. BEZPIECZEŃSTWO  

 

5.1. Firma Hempel wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę 

Twoich danych osobowych. Dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się w 

zabezpieczonych obiektach, a stosowane przez nas środki bezpieczeństwa podlegają regularnej 

ocenie. Twoje dane osobowe są chronione m.in., przez oprogramowanie antywirusowe oraz zapory 

ogniowe. 

 

5.2. Twoje dane będą udostępniane wyłącznie pracownikom, którzy je potrzebują w celu wykonania 

zadania leżącego w zakresie ich obowiązków. Ponadto, firma Hempel zapewnia, że zewnętrzni 

dostawcy usług mający dostęp do danych, są objęci restrykcyjnymi obowiązkami w zakresie zachowania 

poufności.  

 

5.3. Niestety, przekazywanie informacji drogą internetową nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo, iż 

dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć Twoje dane, gdy je otrzymamy, nie 

możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet, np. za pośrednictwem 

tej Strony. Każdy tego rodzaju  przekaz informacji jest zatem dokonywany na własne ryzyko.   

 

 

6. LINKI DO INNYCH STRON 

 

6.1. Hempel może udostępniać linki do innych stron internetowych, które wg nas mogą Cię 

zainteresować. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub zasady dotyczące 

prywatności obowiązujące na udostępnionych witrynach i zachęcamy użytkowników opuszających 

naszą Stronę do zapoznania się z polityką prywatności takich witryn, w szczególności jeśli gromadzoną 

one Twoje dane osobowe. 



 

 

7. TWOJE PRAWA 

 

7.1. Firma Hempel nie będzie przechowywać informacji w swoich systemach dłużej niż jest to konieczne, 

aby spełnić cel w jakim one są przechowywane.  

 

7.2. Masz w każdej chwili prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez 

Hempel, prawo dostępu do ich treści, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do żądania by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu 

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Masz również w każdej chwili do wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania takich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

 

7.3. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące prywatności lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej 

wymienionych praw, wyślij e-mail na adres gdpr@hempel.com. 

 

 

Możesz też do nas napisać na adres: 

 

Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o. 

Niepruszewo, ul. Modrzewiowa 2,  

64-320 Buk  

Poland 

 

8. PRZEGLĄD POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 

8.1. Firma Hempel może zaktualizować niniejszą Politykę w każdym momencie. Nowa wersją zostanie 

opublikowana na Stronie. 


