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POLITYKA PRYWATNOŚCI CONTROL UNION POLAND SP. z O.O. 

 

1. CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Control Union Poland Sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się chronić Państwa dane 

osobowe. Niniejsza polityka prywatności informuje w jaki sposób dbamy o dane osobowe, również 

podczas odwiedzania naszej strony internetowej (bez względu na to skąd Państwo ją odwiedzają) 

oraz przedstawia Państwa prawa dotyczące prywatności, a także sposób w jaki je chroni. 

Niniejsza polityka prywatności ma na celu udzielenie informacji o tym, w jaki sposób Control Union 

Poland Sp. z o. o. gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe. 

Ważnym jest, aby zapoznali się Państwo z tym dokumentem, aby byli Państwo w pełni świadomi, w 

jaki sposób i dlaczego używamy Państwa danych. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia inne 

ewentualnie kierowane do Państwa powiadomienia, nie mając na celu ich zastępowania. 

 

2. CZYM JEST CONTROL UNION POLAND? 

Control Union Poland Sp. z o.o. jest oddziałem międzynarodowej jednostki certyfikującej 

Peterson & Control Union, składającej się z różnych podmiotów prawnych na całym świecie. Więcej 

informacji na temat Peterson & Control Union można znaleźć na stronie 

www.petersoncontrolunion.com. Kiedy wspomnimy o "Control Union Poland", "firmie", "my", "nas" 

lub "nasze" w niniejszej polityce prywatności, odnosimy się do odpowiedniej firmy w grupie Peterson 

& Control Union odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych. 

Wyznaczyliśmy koordynatora ds. bezpieczeństwa i zgodności informacji, który jest odpowiedzialny za 

nadzorowanie kwestii związanych z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań 

dotyczących polityki, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących Państwu praw, należy 

skontaktować się z koordynatorem, korzystając z danych podanych w punkcie 12. 

 

3. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY? 

Dane osobowe to wszelkie informacje na temat osoby, poprzez które dana osoba może zostać 

zidentyfikowana. Nie obejmują one tych danych, w których tożsamość została usunięta (dane 

anonimowe). Możemy otrzymać Państwa dane osobowe poprzez korzystanie przez Państwa z naszej 

strony internetowej, wypełnienie formularza, wniosków i/lub dokumentów przesłanych przez 

Państwa na naszą stronę. 

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych 

o Państwu, które pogrupowaliśmy w następujący sposób: 

• dane tożsamości obejmujące imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, 

hasło, tytuł, kod pocztowy, płeć, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe; 

• dane kontaktowe obejmujące adres e-mail i numery telefonów; 

• dane finansowe obejmujące dane rachunku bankowego i szczegóły płatności; 

• dane techniczne obejmujące adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i 

wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do 
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przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach 

używanych do uzyskania dostępu do tej witryny; 

• dane dotyczące użytkowania obejmujące sposób korzystania ze strony internetowej, 

produktów i usług. odpowiedzi na ankiety. 

W wybranym celu zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy również dane zbiorcze, takie jak: dane 

statystyczne lub demograficzne. Dane zbiorcze mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, 

ale nie są traktowane jako dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio, ani 

pośrednio Państwa tożsamości (na przykład możemy zebrać dane o użytkowaniu strony, aby obliczyć 

procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny). Jednakże, jeśli połączymy 

dane zbiorcze z danymi osobowymi, które mogą umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację 

użytkownika, je jako dane osobowe, które będą używane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. 

 

4. W JAKI SPOSÓB CONTROL UNION POLAND PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo. Najczęściej 

wykorzystujemy je w następujących okolicznościach: 

• jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów stron trzecich), 

a Państwa interesy i podstawowe prawa ich nie uchylają; 

• jeśli musimy przestrzegać obowiązku prawnego lub regulacyjnego. 

Zasadniczo nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych.  

W przypadku chęci wysyłania treści marketingowych będziemy o taką zgodę występować. Macie 

Państwo prawo zawsze odstąpić od tej zgody korzystając z danych podanych w punkcie 12. 

 

 

5. CELE W JAKICH UŻYWAMY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich możliwości, w jakich możemy wykorzystywać 

Państwa dane osobowe oraz podstawę prawną na której bazujemy, aby tego dokonać. 

Zidentyfikowaliśmy także nasze uzasadnione interesy tam, gdzie to uzasadnione. 

Proszę pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z więcej niż jedną 

podstawą prawną w zależności od konkretnego celu, dla którego używamy Państwa danych. Prosimy 

o kontakt (podany w punkcie 12), jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na ten temat. 

  



 

Strona 3 z 7 
 

Cel/ Czynność Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania 
danych, w tym podstawa 
uzasadnionego interesu 

Rejestracja Państwa jako nowego 
klienta w naszym systemie i/lub 
potencjalnego klienta. 
Przetwarzanie przesłanych 
aplikacji na stanowisko pracy lub 
program praktyk. Odpowiedź na 
zapytania. 

a) Tożsamość 
b) Dane 

kontaktowe 
c) Dane techniczne 

(nazwę 
użytkownika, 
hasło, itp.) 

a) Realizacja usług 
b) Konieczność spełnienia obowiązku 

prawnego 

Zarządzanie naszymi codziennymi 
potrzebami wynikającymi z 
prowadzenia działalności takimi 
jak: płatności, zarządzanie 
kontami finansowymi, rozwój 
produktów, zarządzanie 
umowami, administracja strony 
internetowej, bezpieczeństwo i 
zapobieganie oszustwom, 
zgodność z prawem i ciągłość 
prowadzenia działalności. 

a) Tożsamość 
b) Dane techniczne 
c) Dane finansowe 
d) Marketing i 

komunikacja 
 

a) Realizacja usług 
b) Konieczność spełnienia obowiązku 

prawnego 
c) Konieczność wynikająca z naszych 

uzasadnionych interesów 
(utrzymywanie aktualności 
rejestrów oraz badanie sposobu w 
jaki klienci korzystają naszych 
usług/ produktów) 

Zarządzanie naszymi relacjami z 
Państwem, które obejmują: 
a) powiadomienia o zmianach w 

naszych warunkach lub 
polityce prywatności; 

b) prośby o pozostawienie opinii 
lub wypełnienie ankiety. 

a) Tożsamość 
b) Dane techniczne, 
c) Dane 

kontaktowe 
 
 

a) Realizacja umowy 
b) Konieczność spełnienia obowiązku 

prawnego 
c) Konieczność wynikająca z naszych 

uzasadnionych interesów 
(utrzymywanie aktualności 
rejestrów oraz badanie sposobu w 
jaki klienci korzystają naszych 
usług/ produktów) 

Administrowanie i ochrona naszej 
działalności oraz strony 
internetowej (w tym 
rozwiązywanie problemów, 
analiza danych, testowanie, 
konserwacja systemu, wsparcie, 
raportowanie i hosting danych) 

a) Tożsamość 
b) Dane 

kontaktowe 
c) Dane techniczne 
 

a) Konieczność wynikająca z naszych 
uzasadnionych interesów 
(prowadzenie działalności, 
świadczenie usług 
administracyjnych i IT, 
bezpieczeństwo sieci, 
zapobieganie oszustwom, 
reorganizacja działalności oraz 
restrukturyzacji grupy) 

b) Konieczność przestrzegania 
obowiązków prawnych 

Wykorzystanie analityki danych 
do testowania i ulepszania naszej 
witryny internetowej oraz 
doświadczeń użytkowników 
witryny 

a) Dane techniczne 
b) Dane dotyczące 

użytkowania 

a) Konieczność wynikająca z  naszych 
uzasadnionych interesów 
(określenie typów klientów, 
naszych produktów i usług, 
aktualizowanie strony 
internetowej i jej przydatność, 
rozwijanie działalności i  
informowanie o naszej strategii 
marketingowej) 
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Cookies 

Używane przez nas pliki cookies (ciasteczka) będą wyłącznie ciasteczkami sesyjnymi (tymczasowymi 

plikami cookie, które identyfikują i śledzą użytkowników na naszej stronie internetowej, są one 

usuwane po zamknięciu przeglądarki lub pozostawieniu sesji w usłudze aplikacji). 

Zewnętrznym dostawcą używanym przez Control Union Poland Sp. z o.o. jest Google Analytics. 

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics wykorzystuje dane, można znaleźć na 

stronie "Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów" 

na stronie www.google.com/policies/privacy/partners 

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookies 

przeglądarki lub ostrzegała o ustawieniach witryn lub uzyskiwaniu dostępu do plików cookies. Jeśli 

wyłączą lub Państwo obsługę plików cookies, niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne 

lub działać nieprawidłowo.] 

 

6. Z KIM CONTROL UNION DZIELI DANE OSOBOWE? 

Istnieje możliwość udostępnienia Państwa danych osobowych w celach określonych w tabeli z punktu 

6, stronom wymienionym poniżej: 

a) firmy wchodzące w skład grupy, zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy, którzy świadczą nam 

usługi przetwarzania danych (na przykład, aby pomóc w ich dostarczeniu, zapewnić 

funkcjonalność lub pomoc w zwiększeniu bezpieczeństwa naszej strony); 

b) profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą 

usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe; 

c) właściwy organ ścigania, organ regulacyjny, agencja rządowa, sąd lub inna strona trzecia, jeżeli 

uważamy że ujawnienie jest konieczne (w ramach obowiązującego prawa lub regulacji, w celu 

wykonywania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub w celu ochrony Państwa żywotnych 

interesów lub interesów jakiejkolwiek innej osoby); 

d) każda inna osoby za Państwa zgodą na ujawnienie. 

Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i 

traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na 

wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów i pozwalamy im tylko na 

przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami. 
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7. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE 

Udostępniamy Państwa dane osobowe w ramach grupy firmowej. Może to obejmować przesyłanie, 

przechowywanie i przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

Ilekroć przenosimy, przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe poza EOG, zapewniamy 

podobny poziom ochrony, zapewniając prawidłowe zabezpieczenia za pomocą specjalnych umów i 

klauzul zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Zapewnia to taką samą ochronę danych 

osobowych jak na terenie EOG. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie 

internetowej Komisji Europejskiej (wzory umów na transfer danych osobowych do krajów trzecich). 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu używanego przez 

nas przy przenoszeniu Państwa danych osobowych poza EOG prosimy o kontakt, korzystając z danych 

podanych w punkcie 12. 

 

8. W JAKI SPOSÓB CONTROL UNION ZABEZPIECZA DANE OSOBOWE? 

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, 

wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w sposób nieautoryzowany, zmieniony 

lub ujawniony. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych tym pracownikom, 

agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, którzy nie mają potrzeby ich znać. Będą oni 

przetwarzać Państwa dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i będą podlegać 

obowiązkowi zachowania poufności. 

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku wszelkich podejrzeń naruszenia ochrony 

danych osobowych i powiadomimy Państwa i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu, 

w przypadku, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. W przypadku powiadomienia, przekażemy 

Państwu odpowiednie szczegóły dotyczące naruszenia danych osobowych. 

 

9. JAK DŁUGO CONTROL UNION BĘDZIE WYKORZYSTYWAŁO PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Zebrane od Państwa dane przetrzymujemy, gdy mamy stały uzasadniony interes, prawne lub 

umowne potrzeby (na przykład, aby zapewnić Państwu usługę lub aby spełnić odpowiednie 

wymagania podatkowe, prawne lub księgowe). 

W przypadku, gdy nie mamy ciągłego uzasadnionego interesu, prawnej lub wynikającej z umowy 

potrzeby przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy/zanonimizujemy je lub jeśli nie jest to 

możliwe (np. jeśli Państwa dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), zabezpieczymy 

je i odizolujemy od dalszego przetwarzania, dopóki usunięcie nie będzie możliwe. 

 

10. PAŃSTWA PRAWA DO OCHRONY DANYCH 

W pewnych okolicznościach posiadają Państwo prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w 

odniesieniu do Państwa danych osobowych. 
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A. Żądanie dostępu do danych osobowych. Umożliwia to otrzymanie przez Państwa kopii 

danych osobowych, które przechowujemy oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z 

prawem. 

B. Żądanie korekty danych osobowych. Umożliwia to poprawę Państwa niepełnych lub 

nieprawidłowych danych. Możemy jednak zweryfikować poprawność podanych przez 

Państwa nowych danych. 

C. Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia to usunięcie Państwa danych osobowych, 

w przypadku gdy nie ma powodu, dla którego moglibyśmy kontynuować przetwarzanie. 

danych. Mają Państwo również prawo poprosić nas o usunięcie danych osobowych 

wykorzystując prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej). Ma to 

miejsce w sytuacji, gdzie mogliśmy przetwarzać Państwa dane niezgodnie z prawem, lub 

gdzie jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych wynikającego z przestrzegania 

lokalnego prawa. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić 

Państwa prośbę o usunięcie danych z konkretnych przyczyn prawnych, o których 

poinformujemy Państwa w stosownych przypadkach, w chwili złożenia Państwa wniosku. 

D. Sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych. Ma to miejsce w przypadku, gdy 

przetwarzanie Państwa danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie (lub interesie 

strony trzeciej), a  i są Państwo są w określonej sytuacji, stanowiąca podstawę sprzeciwu ich 

przetwarzania, oraz przetwarzanie tych danych wpływa na Państwa podstawowe prawa i 

wolności. Mają Państwo również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach 

możemy wykazać, że mamy prawne podstawy do przetwarzania informacji, które naruszają 

Państwa prawa i wolności. 

E. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo w 

następujących przypadkach poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych:  

i. w celu ustalenia dokładności danych;   

ii. gdy wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je 

usunęli;  

iii. gdy chcą Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie będziemy ich już 

potrzebować, ponieważ są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń 

prawnych;  

iv. jeśli wyrazili Państwo sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Państwa danych, ale 

musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne, uzasadnione podstawy, aby z nich 

korzystać. 

F. Żądanie przekazania danych osobowych Państwu lub osobie trzeciej. Przekażemy wybrane 

przez Państwa dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie do 

odczytu maszynowego. Proszę pamiętać, że to prawo ma zastosowanie tylko do informacji 

automatycznych, na których wykorzystanie wstępnie wyrazili Państwo zgodę lub tych które 

wykorzystaliśmy do zawarcia z Państwem umowy. 

G. Wycofanie zgody w każdym momencie, w którym polegamy na zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 

przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy nie być w stanie 

dostarczyć Państwu niektórych produktów lub usług. W trakcie wycofania zgody 

podpowiemy Państwu czy tak rzeczywiście się stanie. 

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z nami, 

korzystając z danych określonych w punkcie 12. 
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Termin na odpowiedź 

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Państwa 

prośba jest szczególnie skomplikowana lub złożyli Państwo kilka zapytań, czasami może to potrwać 

dłużej niż miesiąc.  Jeżeli taka sytuacja nastąpi to poinformujemy o tym Państwa.  

 

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I PAŃSTWA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O ZMIANACH 

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności w odpowiedzi na zmiany 

prawne, techniczne lub biznesowe. Podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować Państwa o 

znaczeniu wprowadzonych przez nas zmian. Ważnym jest, aby posiadane przez nas dane osobowe 

były dokładne i aktualne. Prosimy zatem o informowanie nas, jeśli Państwa dane osobowe ulegną 

zmianie w trakcie relacji z nami. 

 

12. DANE KONTAKTOWE 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania w związku z polityką prywatności prosimy o kontakt: 

 

Adres email:  polska@controlunion.com 

Adres korespondencyjny:  Aleja Wojska Polskiego 45 

    65-764 Zielona Góra 

     

Mogą Państwo w każdej chwili wnieść zażalenie do organu nadzorującego w kwestiach ochrony 

danych osobowych. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania problemów w pierwszej 

kolejności z nami, prosimy więc o bezpośredni kontakt. 

 

 

Zielona Góra, 25.05. 2018 r. 

mailto:polska@controlunion.com

