Oświadczenie o ochronie danych osobowych
1.

Postanowienia ogólne

Henkel Polska sp. z o. o., 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

a) Nazwa podmiotu odpowiedzialnego: Henkel Polska sp. z o. o .
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 maksymalny okres 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 lub prawnie
uzasadnione interesy Firmy Henkel uzasadniające takie działania tym, że (1) przetwarzanie jest
niezbędne do działania strony internetowej; lub (2) zapewnienie i doskonalenie funkcjonalności
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i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej przystosowywanie do potrzeb użytkowników
leżą w nadrzędnym uzasadnionym interesie firmy Henkel.
b) Przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania ze stronu internetowej zostało
powierzone Organizatorowi Programu Ceresit PRO, firmie i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-057),
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, posiadającą NIP: 701-020-61-78, REGON: 142057582,
kapitał zakładowy: 489.375,00 złotych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, dalej
zwany „Organizator“

3.

Dalsze przetwarzanie danych osobowych

Tabela z zapytaniem od konsumenta
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 lub prawnie
uzasadnionych interesach Firmy Henkel 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 lub w innych celach,
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.

4.

Udzielenie i cofnięcie zgody

a)

Zarządzanie relacjami z klientami

Udzielili Państwo zgody na przetwarzanie przez firmę Henkel swoich danych osobowych do celów:
 realizacji zobowiązań wynikających z organizacji przez Henkel Programu Lojalnościowego
Ceresit PRO (dalej „Program”) – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
do zawarcia i wykonania umowy o udział w Programie;
 realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, za który administrator
uznaje marketing bezpośredni własnych towarów lub usług, w okresie uczestnictwa
Pani/Pana w Programie; przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingowym może
być realizowane poprzez profilowanie dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie
produktów lub usług Henkel;
 marketingu produktów i usług Henkel również po zakończeniu uczestnictwa w Programie
– na podstawie Pani/Pana zgody
Aby osiągnąć wybrane cele, firma Henkel może:
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zestawiać powyższe dane z innymi danymi na Państwa temat, które mogła
zgromadzić w zgodny z prawem sposób, na podstawie aktywności prowadzonych na
stronie internetowej oraz
analizować dane w celu wskazania odpowiednich działań reklamowych.

Podczas tej analizy firma Henkel może stosować zautomatyzowane metody, które pomagają
w priorytetyzacji potencjalnych klientów do celów sprzedaży. Kontakty są dzielone na kategorie
według ich aktywności online i offline. W zależności od przypisanej kategorii i lokalizacji, kontakty są
przydzielane do handlowców i otrzymują różne informacje o naszych produktach i usługach oraz
różne materiały reklamowe.
Mogli Państwo również wyrazić zgodę na przekazywanie przez firmę Henkel Państwa danych
osobowych Organizatorowi, który przetwarza dane na podstawie umowy z administratorem i
wyłącznie z polecenia administratora.
Będziemy przechowywali te dane, dopóki otrzymana zgoda będzie ważna lub przez wymagany okres,
w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych.
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. klikając [TUTAJ]
(strona dostępna po zalogowaniu). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
b)

Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Mogli Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Henkel informacji handlowomarketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów
wywołujących wybierając jako formę kontaktu:
•
•

wiadomości elektroniczne (w szczególności e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w
tym portale społecznościowe)
połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikat głosowy IVR)

Będziemy wykorzystywali Państwa dane w sposób określony powyżej w punkcie 4 niniejszego
Oświadczenia o ochronie danych osobowych, dostarczając Państwu odpowiednie reklamy.
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. klikając [TUTAJ]
(strona dostępna po zalogowaniu). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.

Pliki cookies, piksele, fingerprinting

a) Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie jednostki danych, które są tymczasowo przechowywane
przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
identyfikator, czyli anonimowy, losowo generowany numer, który jest przechowywany na
urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne są zapisywane
na dysku komputera na dłużej.
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Informacje zawarte w plikach cookies nie są zbierane w celu pozyskania danych osobowych, mimo to
w pewnych okolicznościach mogą pozwolić na ustalenie tożsamości konkretnego Użytkownika, co
oznacza, że można je zaliczyć do danych osobowych.
b) Dlaczego stosujemy „cookies?”
Używamy plików cookies, aby ułatwić Użytkownikom korzystanie z naszego Portalu i Strony
Internetowej. Pliki cookies i zawarte w nich informacje używane są do ulepszenia oferowanych usług,
np.:
•

•
•
•

umożliwiają Portalowi rozpoznanie urządzenia, dzięki czemu nie jest konieczne
podawanie tych samych informacji kilkukrotnie podczas jednego zadania np. wypełniania
formularza lub ankiety;
rozpoznają, że nazwa Użytkownika i hasło zostały już podane, dzięki czemu nie trzeba ich
wprowadzać na każdej kolejnej stronie;
liczą, ile osób używa serwisów, aby usprawnić korzystanie z nich i zapewnić odpowiednią
szybkość łącza;
analizują dane, aby prześledzić, jak Użytkownicy odbierają różne aspekty Internetowych
strony Internetowej, dzięki czemu można ją stale ulepszać.

c) Jakie pliki cookies używamy na naszej Stronie Internetowej?
Używamy plików cookies własnych („first party”) oraz zewnętrznych („third party”). Wszystkie pliki
cookies używane na Stronie Internetowej zostały przedstawione poniżej i sklasyfikowane według
rodzaju: pliki własne lub zewnętrzne.

Plik cookie
Sesja strony
własny)

Nazwa
(plik  PHPSESSID

Google Analitycs(plik
zewnętrzny)

Etracker
zewnętrzny)

 _ga
 _gid
 _gat_UA

(plik
 _et_coid

Cel
Tzw. cookies sesyjne (tymczasowe) są potrzebne ze
względów technicznych i umożliwiają realizację
podstawowych funkcji witryny, jak np. formularz
kontaktowy.
Nasza Strona Internetowa używa usługi Google
Analitycs do zbierania danych o Użytkownikach.
Podczas analizy ruchu na Stronie Internetowej
możemy ustalić m.in.:
- jak Użytkownicy do nas trafili, czy poprzez
wyszukiwarkę, czy poprzez odesłanie z innej strony,
czy bezpośrednio wpisując ręcznie adres strony w
przeglądarce,
- w jakim miejscu fizycznie przebywali,
- z jakiego systemu operacyjnego, przeglądarki,
rodzaju urządzenia korzystają,
- jak długo przebywali na Stronie Internetowej lub
na konkretnych podstronach.
Nasza Strona Internetowa używa usługi etracker do
zbierania danych o Użytkownikach. Podczas analizy
ruchu na Stronie Internetowej możemy ustalić
m.in.:
- jak Użytkownicy do nas trafili, czy poprzez
wyszukiwarkę, czy poprzez odesłanie z innej strony,
czy bezpośrednio wpisując ręcznie adres strony w
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przeglądarce,
- w jakim miejscu fizycznie przebywali,
- z jakiego systemu operacyjnego, przeglądarki,
rodzaju urządzenia korzystają,
- jak długo przebywali na Stronie Internetowej lub
na konkretnych podstronach.
Aby zobaczyć zawartość pliku cookie, wystarczy otworzyć przeglądanie plików cookie w oknie
przeglądarki. Wyświetlony zostanie krótki ciąg liczb i znaków. Pokazane liczby są kartą
identyfikacyjną, która jest widoczna jedynie dla serwera, który wysłał ten plik cookie.
Aby uzyskać informacje dotyczące tego, jak sprawdzić kod w przeglądarce na telefonie komórkowym,
należy zapoznać się z odpowiednią częścią instrukcji obsługi telefonu.
Informacji dotyczących uniemożliwienia plikom zewnętrznym zbierania danych o aktywności na
naszej witrynie, należy szukać na witrynach, z których pochodzą pliki zewnętrzne.
d) Czy można zablokować pliki cookies?
W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron Internetowych (czyli
przeglądarka Internetowa) domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. We wszystkich nowoczesnych przeglądarkach możliwa jest jednak
samodzielna zmiana ustawień dla plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki Internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie plików cookies może wpłynąć na
funkcjonowanie Strony Internetowej.
Ustawienia znajdują się zazwyczaj w menu Opcje lub Preferencje w danej przeglądarce. W razie
potrzeby należy użyć opcji Pomoc w przeglądarce, aby uzyskać więcej szczegółów.
Wyczerpujące informacje, dotyczące zmiany ustawień w najróżniejszych przeglądarkach, znajdują się
również na stronie www.aboutcookies.org.
e) Zgoda na instalowanie plików cookies w celu personalizowania treści, reklam i wykonywania
analiz.
Jak to zostało wyżej opisane poza cookies zapewniającymi podstawowe funkcjonalności Strony
internetowej, wykorzystujemy również cookies służące zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych i
danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych na Stronie internetowej treści i
reklam oraz analizowania ruchu na Stronie Internetowej.
Te pliki cookies służą nam do lepszego dostosowania prezentowanych reklam oraz serwowanych
treści do preferencji i zainteresowań Użytkownika, a także do badania i analizowania zainteresowania
naszymi własnymi treściami i stronami. Jednakże pliki cookies tego typu instalujemy tylko za wyraźną
zgodą Użytkownika, wyrażoną przy jego pierwszej wizycie przy wykorzystaniu danego urządzenia na
naszej Stronie internetowej.

6.

Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane / inspektor ochrony danych
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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
Prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2018 r.)

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. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych
osobowych w celach marketingu bezpośredniego, Firma Henkel zaprzestanie przetwarzania danych
w tym celu.
W takich przypadkach lub w razie innych pytań czy próśb związanych z Państwa danymi osobowymi
należy wysłać informację na adres email: dpo.pl@henkel.com lub pisemnie (adres siedziby wskazany
powyżej).
7. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w stosunku do stron Internetowych osób trzecich
a) Portal może posiadać powiązania (tzw. „hiperlinki") do stron Internetowych osób trzecich, których
treść nie jest w pełni znana podmiotowi prowadzącemu Portal. Podmiot ten co prawda pośredniczy
w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Linki
umieszczone w Portalu do stron Internetowych osób trzecich mają jedynie za zadanie ułatwienie
nawigacji. Podmiot prowadzący Portal nie identyfikuje się z wypowiedziami umieszczonymi na
stronach powiązanych oraz nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie na tych stronach przepisów i
praw osób trzecich.
b) Właściciele stron Internetowych, do których istnieją powiązania (hiperlinki) ze strony Portalu,
ponoszą wyłączną odpowiedzialność zarówno za treści na swojej stronie, jak i za oferowane tam
produkty oraz za realizację zamówień.
c) Podmiot prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za dokonane na Portalu naruszenia przez
Użytkowników lub osoby trzecie praw autorskich, znaków towarowych lub dóbr osobistych.
d) W przypadku złożenia zamówienia na stronie, o której mowa w ust. 1 i 2, może dojść do zawarcia
umowy pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem strony Internetowej, do których istnieje powiązanie
(hiperlink) ze strony Portalu, względnie reprezentowanym tam oferentem, w żadnym jednak
przypadku do umowy pomiędzy podmiotem prowadzącym Portal a Użytkownikiem. Prosimy
uwzględnić ogólne warunki handlowe danego oferenta na powiązanej stronie Internetowej.

6

