
Information zur der aktuell geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung  

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 

Amtsblatt der Europäischen Union – die deutsche Textversion siehe Link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – wersja w języku polskim zobacz link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE 

Die nachstehende Information gilt für polnische und deutsche Kunden, und die 
deutsche Übersetzung der folgenden Information ist auf Wunsch jederzeit 
erhältlich. 

Szanowni Państwo,  

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób 
Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 r.  

Możecie Państwo zapoznać się z nimi poniżej.  

1. Polityka prywatności 

Korzystając z naszych usług (dalej łącznie „Usługi”, a każda Usługa z osobna 
„Usługa”) czyli usług serwisów www.dolmetscher-polnisch-berlin.de ; 
www.maluski.de, powierzasz nam swoje informacje. W ramach poszczególnych 
Usług zdarza się również, że informacje te powierzasz również stronom trzecim, 
które istnieją w środowisku naszych Usług oraz naszym zaufanym partnerom, z 
którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach 
zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań 
marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”). 

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim 
celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o 
dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. 

http://www.dolmetscher-polnisch-berlin.de/
http://www.maluski.de/
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1.1. Kto jest administratorem danych? 

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze 
spółki, które są ze sobą powiązane osobowo i organizacyjnie, a także dla 
zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług, przyjęliśmy model 
współadministrowania danymi. Na mocy porozumienia pomiędzy wyżej 
wymienionymi podmiotami, każda ze spółek, zwana dalej Współadministratorem, ma 
takie same obowiązki i uprawnienia względem przetwarzanych danych osobowych. 
Współadministratorzy zapewniają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. 
Współadministratorzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
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 (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

W związku z zawarciem porozumienia dane osobowe będą przetwarzane na takich 
samych zasadach przez ewentualnych Współadministratorów. W ewentualnych 
spółkach obwiązuje ta sama Polityka Prywatności. Na jej podstawie administrujemy 
danymi osobowymi z zachowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności 
przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów bezpieczeństwa.  

Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie 
naruszenia w procesie przetwarzania danych.   

Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu 
Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli 
wyrządził ją inny Współadministrator. 

1.2. Zaufani Partnerzy 

Zaufanymi Partnerami Współadministratorów są Google, Facebook. 

1.3. Jakie dane przetwarzamy? 

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. 
Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w 
procesie rejestracji, jak i  na dalszych etapach użytkowania Serwisu, w tym przede 
wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, nr 
dowodu osobistego. Są to dane, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub 
okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w 
ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. 
plikach cookies. Podczas rejestracji możesz również wyrazić zgodę na wykorzystanie 
swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Google poprzez 
umieszczenie swojego adresu na liście klientów Adwords. Zakres danych 
przetwarzanych w poszczególnych Usługach może się różnić – informacje w tym 
zakresie możesz zawsze znaleźć w swoim panelu administracyjnym, jak również 
możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe 
poniżej). 
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1.4. Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe 

Dla ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych do której należą 
również Współadministratorzy, wyznaczony został wspólny Inspektor Ochrony 
Danych. Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych 
skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej: 

Adres korespondencyjny: 
Biuro tłumaczeń Waldemar Maluśki, Emmentaler str. 95, 13409 Berlin 
E-mail: 
info@maluski.de 

1.5. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania 
Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą 
przetwarzane? 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są 
następujące: 

1. Cele przetwarzania danych:  

wykonanie umowy na linii Współadministrator - użytkownik (tymi umowami są 
najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z 
danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także 
dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i 
udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej 
„wykonanie Usług”)  

Podstawy prawne:  

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest 
Użytkownik  

Okres przetwarzania:  

do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Współadministratorem, 
z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po 
wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub 
wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach 
statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub 
przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z  aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

2. Cele przetwarzania danych:  

pomiary statystyczne  (dalej „statystyka”) 
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach 
marketingowych)  produktów i usług  administratora (dalej również „marketing 
własny”).  

mailto:info@maluski.de
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Podstawy prawne:  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.  

Okres przetwarzania:  

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu  

3. Cele przetwarzania danych:  

marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach 
marketingowych) dotyczący produktów i usług  podmiotów trzecich (dalej 
również „marketing cudzy”).  

Podstawy prawne:  

art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda  

Okres przetwarzania:  

do czasu wycofania zgody  

 

1.6. Czy istnieje wymóg podania danych? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych 
jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. 

1.7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane 
osobowe? 

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz usług www.dolmetscher-
polnisch-berlin.de ; www.maluski.de, Twoje dane mogą być przekazywane innym 
użytkownikom tych serwisów. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratora m.in. dostawcom 
usług IT, agencjom marketingowym itp. /przy czym takie podmioty przetwarzają dane 
na podstawie umowy ze Współadministratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
Współadministratora/, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 
podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez 
organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się 
postępowania karnego). 

1.8. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych? 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich 
danych osobowych: 

 prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

 prawo żądania sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),  

http://www.dolmetscher-polnisch-berlin.de/
http://www.dolmetscher-polnisch-berlin.de/
http://www.maluski.de/
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 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo 
skorzystać z poniższych praw: 

 prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej 
usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać 
z poniższych praw: 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora 
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 
administratorowi danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze 
współadministratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej). 
Współadministrator usunie dane osobowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia. 

1.9. Informacja o „cookies” 

1.9.1. Cookies i inne podobne technologie 

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i 
innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. 
komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są 
Współadministratorzy, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, 
twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu 
„Podmioty zamieszczające”).  
 
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies 
zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, 
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  Pliki 
cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana 
tożsamość użytkownika.  
 
Strona internetowa Współadministratora może umieścić plik cookie w przeglądarce, 
jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej 
na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików 
umieszczonych przez inne strony internetowe. 

1.9.2. Dlaczego z tego korzystamy? 

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: 

 świadczenia usług;  
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 dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w 
szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę 
internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;  

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają 
ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  

 utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi 
na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać 
loginu i hasła;  

 prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy 
jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z 
gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej 
samej reklamy;  

1.9.3. Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy 

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa 
zasadnicze rodzaje tych plików: 

 sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do 
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej);  

 stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy 
ich następujące rodzaje: 

 niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, 
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania;  

 pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania  

 wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych i aplikacji;  

 funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień 
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, 
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i 
aplikacji itp.;  

 reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej 
dostosowanych do ich zainteresowań;  

 statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i 
aplikacji.  

1.9.4. Inne technologie 

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local 
Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco 
inne właściwości. 
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LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych 
zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa 
działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w 
przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu 
do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są 
usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.  
 
Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania 
użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym 
poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania 
konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów. 

1.9.5. Zarządzanie ustawieniami przeglądarki 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w 
formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym 
Użytkownika.  

Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. 
Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i 
przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy 
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp 
do tych informacji. 

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. 
samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach 
istnieje m.in. możliwość: 

 zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z 
opcji oferowanych przez witryny internetowe;  

 zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez 
Użytkownika witryn;  

 określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania 
plików stałych jako sesyjnych itp.;  

 blokowania lub usuwania cookies.  

1.9.6. Gdzie szukać pomocy? 

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek 
internetowych, m.in.:  
Internet Explorer 
Mozilla Firefox 
Chrome 
Opera 
Itp.  
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych 
podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w 
naszych serwisach. 

 

http://links.noclink.pl/c/i5l/1aG/b8JA8DryBDGEdpbQl7uHna/K/omEQ/F/4d649dba
http://links.noclink.pl/c/i5l/1aO/b8JA8DryBDGEdpbQl7uHna/K/omEQ/F/d26a5028
http://links.noclink.pl/c/i5l/1aD/b8JA8DryBDGEdpbQl7uHna/K/omEQ/F/e22235dc
http://links.noclink.pl/c/i5l/1aB/b8JA8DryBDGEdpbQl7uHna/K/omEQ/F/67de6351

