OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
- Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej, przez administratora danych osobowych – SUEK Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku, w celu oferowania mi współpracy handlowej polegającej na nabyciu towarów lub
usług od ww. spółki.
- Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam
zgodę na otrzymywanie od SUEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu.
- Na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na
używanie przez SUEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla
celów marketingu bezpośredniego, co oznacza kontaktowanie się ze mną i otrzymywanie od SUEK Polska
sp. z o.o. ofert współpracy handlowej przez ww. spółkę towarów lub usług, za pośrednictwem
następujących kanałów komunikacji: pocztą lub kurierem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w
szczególności za pomocą następujących kanałów:
1. pocztą: SUEK Polska sp.z o.o., ul. Arkońskiej 6, Budynek A2, 80-837 Gdańsk
2. e-mailem: dane@suekag.com,
3. telefonicznie: 58 321-82-10.
Wyrażenie ww. zgód jest w pełni dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie ww. ofert i
komunikatów handlowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do wycofania, w każdej chwili, powyższych zgód.

INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Arkońskiej 6 (80-837 Gdańsk), dalej jako „SUEK Polska”.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Grupy SUEK są następujące: compliance@suekag.com.
Dodatkowo, w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z
wyznaczonym przez SUEK Polska odpowiedzialnym specjalistą pod adresem e-mail: dane@suekag.com.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych (ofert towarów i usług SUEK Polska) na dane
adresowe. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – uzasadnionym interesem SUEK Polska jest prowadzenie
analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SUEK Polska polegającego na ewentualnym ustaleniu
lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes SUEK Polska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT na rzecz SUEK Polska,

b) podmiotom świadczącym na rzecz SUEK Polska usługi prawne, analityczne i marketingowe oraz usługi
archiwizacyjne,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
e) innym administratorom danych – spółkom z Grupy SUEK: SUEK LTD z siedzibą na Cyprze (3, Georgiou
Katsounotou, 3036, Limassol, Cypr), SUEK JSC z siedzibą w Rosji (53/7, Dubininskaya Str., 115054, Moskwa,
Rosja) oraz SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii (Vadianstrasse 59, 9000 St. Gallen, Szwajcaria),
f) podmiotom przetwarzającym SUEK Polska Sp. z o.o. oraz SUEK-Baltic UAB z siedzibą w Wilnie.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane (zmiana celu przetwarzania) przez każdy z
podmiotów wskazanych w punkcie 4 e) niniejszego dokumentu (administratorów), w ramach ich prawnie
uzasadnionego interesu (Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO), wyłącznie dla wewnętrznych administracyjnych
celów, tj. utworzenie i skuteczne działanie ujednoliconego systemu informatycznego, pozwalającego na
polepszenie szybkości i jakości decyzji zarządczych, automatyzacji informacji i działań analitycznych w
procesach biznesowych Grupy SUEK, w tym koordynacji i rejestracji celów biznesowych (kontrahenci,
transakcje, umowy, zobowiązania, przesyłki itp.) oraz planowania i wykonania zobowiązań.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat od chwili udzielenia zgody, a w razie
cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu – odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia
sprzeciwu. Ponadto do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez
Panią/Pana zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza UE, tj. Szwajcarii (SUEK AG) oraz
Rosji (SUEK JSC, podmioty świadczące usługi IT). W odniesieniu do Szwajcarii Komisja Europejska
potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych na mocy Decyzji z dnia 26 lipca 2000 r. Nr 2000/518/WE.
Rosja nie została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony
danych. Jednakże przekazanie danych osobowych do SUEK JSC lub do dostawców usług IT z siedzibą w
Rosji zostanie udokumentowane w formie Umów Przetwarzania Danych, które będą uwzględniały
wszystkie elementy wymagane przez RODO, jak również zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul
umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w państwach
spoza UE, przyjętych przez Komisję Europejską na mocy Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady. Będzie Pani/Pan uprawniona do uzyskania Umów Przetwarzania Danych (obejmujących
standardowe klauzule umowne) w siedzibie SUEK Polska.
8. Każdą z wyrażonych zgód marketingowych można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, zdatnym do odczytu maszynowego) oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratorów (punkt
3 b-c oraz 5 powyżej), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku
(sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że w stosunku do
tych danych istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, nadrzędne wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń. Każde z powyższych praw może Pani/Pan wykonać względem każdego z
administratorów, drogą pisemną lub elektroniczną, na następujące adresy administratorów:
- względem SUEK POLSKA sp. z o.o.: ul. Arkońska 6, 80-837 Gdańsk, e-mail: dane@suekag.com;

-

względem

SUEK

LTD:

3,

Georgiou

Katsounotou,

3036,

Limassol,

Cypr,

e-mail:

115054,

Moskwa,

Rosja,

e-mail:

compliance@suekag.com;

-

względem

SUEK

JSC:

53/7,

Dubininskaya

Str.,

compliance@suekag.com;

- względem SUEK AG: Vadianstrasse 59, 9000 St. Gallen, Szwajcaria, e-mail: compliance@suekag.com.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. W razie odmowy podania danych osobowych
nie będzie Pani/Pan otrzymywał/a ofert współpracy handlowej polegającej na nabyciu towarów lub usług
od SUEK Polska.

POLITYKA COOKIES
Niniejsza Polityka reguluje zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
www.suekpolska.pl, którego administratorem jest SUEK Polska sp. z o.o.
Ciasteczka
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pakiety danych informatycznych, w formie najczęściej tekstowej,
które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich celem jest usprawnienie i
zwiększenie komfortu korzystania ze stron internetowych. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych
w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu tych urządzeń. Celem działania cookies jest
identyfikacja komputera i przeglądarki, której ten komputer używał do przeglądania np. naszej strony
internetowej.
Cel stosowania cookies
Pliki cookies służą ułatwieniu korzystania z serwisu, poprawie jego funkcjonalności, ale także aby poprzez
rozpoznawanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej dostosować
przekaz do preferencji Użytkownika. Dzięki temu możliwe jest tworzenie statystyk, zależności zachowań,
ulepszenie działania serwisu lub wyświetlanie sprofilowanej (targetowanej) reklamy.
Ustawienia strony internetowej
Poprzez domyślne ustawienie przeglądarek, akceptuje Pani/Pan pliki cookies. Możliwa jest zmiana
ustawień przeglądarki i kontrola cookies poprzez ich akceptowanie lub odrzucenie. Oczywiście może
Pani/Pan uzyskać dostęp do naszych stron internetowych bez plików cookies. Nastąpi to jednak kosztem
jakości korzystania ze strony internetowej. Zapisujemy i korzystamy z plików cookies za Pani/Pana zgodą
wyrażoną poprzez kontynuowanie korzystania ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, której
Pani/Pan używa odwiedzając nasze strony, o czym informujemy poprzez komunikat na stronie.
Cofnięcie zgody na cookies
Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na korzystanie przez nas z plików cookies. Służy temu np. zmiana
ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o tym jak dokonać rekonfiguracji ustawień
urządzenia i przeglądarki dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Konkretna wyszukiwarka internetowa umożliwia także dokonanie blokady działania cookies. W wyniku

zmiany ustawień konkretnej przeglądarki zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out, którego celem
jest identyfikacja Pani/Pana sprzeciwu. W każdej przeglądarce należy wykonać tę samą operację
wyłączania cookies. Co do praw przysługujących Użytkownikowi w zakresie przetwarzania danych
osobowych w związku z używaniem plików cookies, stosuje się postanowienia Polityki Prywatności
opublikowanej na stronie internetowej.
Poniżej podajemy przykładowe, popularne wyszukiwarki oraz wskazujemy odnośnik do instrukcji
pokazującej jak dokonać zmiany ustawień plików cookie:

w przeglądarce Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internet-explorer

w przeglądarce Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

w przeglądarce Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

w przeglądarce Opera™: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

w przeglądarce Safari™: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Co do zasady, w serwisach internetowych stosuje się pliki cookies sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne mają
charakter tymczasowy (są przechowywane na komputerze Użytkownika do czasu wylogowania czy
opuszczenia strony internetowej lub np. wyłączenia przeglądarki internetowej). Pliki cookies stałe
przechowywane są przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
Poniżej przedstawiamy listę aktualnych cookies zainstalowanych przez witrynę suekpolska.pl:
Nazwa Cookie
CzCzasaCzc
PHPSESSID

Czas ważności
sesyjny

Opis cookie
Służy zarządzaniu informacjami o sesji użytkownika np.
utrzymywaniu wybranego języka, gdy użytkownik
przechodzi między stronami

Ponadto korzystamy z usług Google Analytics. Narzędzia Google Analytics zbierają anonimowe informacje
na temat odwiedzin Użytkownika na stronie (otwarte podstrony które wyświetlił, czas pracy na stronie w
celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania strony). Statystyki i analizy aktywności na stronie
internetowej są anonimowe.
W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Poniżej przedstawiamy listę cookies zainstalowanych przez Google Analytics:
Nazwa cookie
__utma

Czas ważności
2 lata

__utmt

10 minut

Opis cookie
Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics służy do
przetwarzania żądania użytkownika i generowania statystyk
dotyczących ruchu w witrynie.
Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics służy do
zarządzania przepustowością żądań użytkowników (np. w
przypadku, gdy zbyt dużo użytkowników chce odwiedzić
witrynę w tym samym czasie).

__utmb

30 minut

__utmz

6 miesięcy

__utmc

Sesyjny

Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics jest
używany do określania nowych sesji / odwiedzin, generuje
statystyki dotyczące ruchu w witrynie.
Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics służy do
przechowywania źródła ruchu lub kampanii, który wyjaśnia
m.in. ile razy użytkownik odwiedził witrynę.
Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics służy
zarządzaniu informacjami o sesji użytkownika.

Może Pani/Pan dokonać zmiany poszczególnych cookies stosowanych przez Google Analytics, np. za
pomocą usługi Google Opt-out. Aby uzyskać dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia
danych, w tym także plików cookies, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google Analytics
oraz przysługujących Użytkownikom praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności, można zapoznać się
z informacją o ochronie danych Google https://policies.google.com/privacy?hl=pL. W celu zablokowania
Google Analytics – Użytkownik może odwiedzić stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies instalowanych przez
Google Analytics, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W
ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony
danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

