Oświadczenie o ochronie prywatności
MANN+HUMMEL traktuje ochronę danych poważnie i chcielibyśmy wyjaśnić w tym oświadczeniu, jakie Państwa dane
osobowe przetwarzamy. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas priorytetem, dlatego też uważamy, że
przestrzeganie surowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych jest rzeczą oczywistą.
Ochrona danych zaczyna się od przejrzystości. Dlatego też naszym celem jest zapewnienie, że zawsze będą
Państwo wiedzieć, kiedy przechowujemy Państwa dane osobowe, w jaki sposób je wykorzystujemy, a także w jaki
sposób mogą Państwo ograniczyć lub nawet całkowicie uniemożliwić ich wykorzystanie. Nasza polityka ochrony
danych osobowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
I. Adres instytucji odpowiedzialnej
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLSKA
Tel. +48 65 572 89 00

II. Adres inspektora ochrony danych grupy
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych w MANN+HUMMEL, prosimy o kontakt z
naszym inspektorem ochrony danych osobowych:
data.protection.mhpl@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLSKA
III. Podstawa prawna przetwarzania
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo lub gdy wyrazili
Państwo na to zgodę.
W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych od osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. A) rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
(RODO).
Przy przetwarzaniu danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, w której jedna ze stron jest osobą, której
dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO pełni rolę podstawy prawnej. Dotyczy to również wszystkich operacji
przetwarzania danych, które są wymagane do wykonania środków przedumownych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu
podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jako firma podlegamy na przykład ustawowym
okresom przechowywania danych zgodnie z niemieckim kodeksem podatkowym (AO) i niemieckim kodeksem
handlowym (HGB).
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych leży w żywotnym interesie osoby, której dane dotyczą lub innej
osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby
trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie przewyższają pierwszego z
wymienionych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. Odbiorca danych
Lokalizacja przetwarzania
Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się najlepiej na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). Zazwyczaj nie przewiduje się przekazania danych do kraju spoza UE. Niektóre
procedury mogą jednak wymagać przetwarzania poza UE/EOG. O ile MANN+HUMMEL zleca usługodawcom
przetwarzanie danych osobowych (na terenie UE/EOG lub kraju spoza UE), podejmowane są wszelkie niezbędne
środki w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami o ochronie danych.
V. Przysługujące Państwu prawa
Prawa osoby, której dotyczą dane
Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której dotyczą dane w rozumieniu RODO. Zgodnie
z art. 12 i nast. RODO, mają Państwo prawo do uzyskania informacji od osoby odpowiedzialnej za Państwa dane,
które są przetwarzane przez MANN+HUMMEL, prawo do poprawiania danych, prawo do ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do otrzymania ujawnienia danych, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
oraz prawo, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw jako osobie, której dane dotyczą, wystarczy wysłać wiadomość email na adres: rodo@mann-hummel-ft.com
Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego
Niezależnie od innych środków prawnych lub sądowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu
regulacyjnego, w szczególności w kraju członkowskim, gdzie mają Państwo miejsce zamieszkania, w którym znajduje
się miejsce pracy lub w którym domniemane naruszenie miało miejsce, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza RODO.
Organ regulacyjny, do którego kierowana jest skarga, informuje skarżącego o statusie i skutkach skargi, w tym o
możliwości podjęcia kroków prawnych zgodnie z art. 78 RODO.
Mogą Państwo wybrać organ regulacyjny (art. 77 RODO). Przykładowo, mogą Państwo złożyć skargę do organu
regulacyjnego odpowiedzialnego za MANN+HUMMEL w niemieckim kraju związkowym Badenii-Wirtembergii.
VI. Prawo do zmian
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności zgodnie z przepisami
prawa.

VII. Strony www MANN+HUMMEL FT Poland:

http://filtron.eu
http://wixeurope.com
http://mann-hummel-ft.pl
http://academy.filtron.eu/
http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl

http://partner.filtron.pl
http://russia.filtron.eu
http://belarus.filtron.eu
http://partnerby.filtron.eu
http://moldova.filtron.eu
http://moldova-ru.filtron.eu
http://partnermd.filtron.eu
http://wix.ua
http://akciya.wix.ua
http://partner.wix.ua
http://hero.wixeurope.com

Dane dotyczące użytkowania
Podczas odwiedzania naszej korporacyjnej strony internetowej, ogólne informacje są przechowywane w pliku
protokołu. Służy to wyłącznie celom systemowym. Przechowywane dane dotyczące użytkowania nie są
przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Następujące dane są zapisywane przy każdym wejściu na stronę
internetową:
•

Anonimizowany adres IP

•

Data i godzina odczytu

•

Nazwa odczytywanego pliku

•

Komunikat, czy odczyt się powiódł (kod stanu)

•

Objętość przenoszonych danych

•

Strona internetowa, na której dokonano dostępu

•

Opis typu używanej przeglądarki

•

Wykorzystywany system operacyjny
Powyższe dane nie są przekazywane osobom trzecim i nie przeprowadza się żadnej innej analizy, chyba że
istnieje prawny obowiązek, aby tego dokonać.
Korporacyjna strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies, narzędzia śledzenia i skrypty do analizy
Państwa odwiedzin1:

•

Technicznie niezbędne pliki cookies

•

Pliki cookies do celów analizy

•

Google Analytics

•

Śledzenie newslettera

1W

zależności od ich typu, można w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies, narzędzi śledzenia i skryptów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale VIII.
Na naszej stronie internetowej znajdują się tzw. zakładki społecznościowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się
w rozdziale IX.

Kontakt

Gdy kontaktują się Państwo z nami, przechowujemy Państwa dane w celu przetwarzania Państwa zapytania, a także
w przypadku, gdy ma nastąpić dalsza korespondencja. Po całkowitym przetworzeniu Państwa wniosku dane te są w
całości usuwane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dane podlegają ustawowemu okresowi przechowywania danych lub
innemu określonemu obowiązkowi przechowywania.
Newsletter
Istnieje możliwość prenumeraty bezpłatnego newslettera, dzięki któremu mogą Państwo dowiedzieć się o
aktualizacjach i ofertach produktów. W tym procesie adres e-mail, który Państwo podali, jest nam przekazywany.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w procesie rejestracji w celu wysyłania newslettera.
Po rejestracji do newslettera otrzymają Państwo maila potwierdzającego w celu weryfikacji. Przechowujemy Państwa
adres IP i datę rejestracji. Przechowywanie służy wyłącznie jako dowód w przypadku, gdy osoba trzecia nadużywa
adresu e-mail i rejestruje się w celu otrzymywania newslettera bez wiedzy właściciela tego adresu.
Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych. Wycofanie zgody może
nastąpić poprzez link w samym newsletterze. Po wycofaniu zgody dane zostaną usunięte. Po tym nie będą już
Państwo otrzymywać newslettera.
Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasz newsletter jest wykorzystywany, oceniamy Państwa zachowanie
jako użytkowników w trakcie wysyłania newslettera. Odbywa się to jednak wyłącznie przy użyciu pseudonimów.
Więcej szczegółowych informacji na temat śledzenia newsletterów znajduje się w rozdziale IX. Pliki cookies,
śledzenie, wtyczki i skrypty pod lit. b) Śledzenie newslettera.
Informacje dotyczące aplikanta (http://mann-hummel-ft.pl)
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji procesu aplikacyjnego. Aplikację można
również złożyć drogą elektroniczną. Dane te będą oczywiście wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z
przetwarzaniem aplikacji i nie będą przekazywane osobom trzecim. Należy pamiętać, że wiadomości wysyłane
niezaszyfrowane nie są przesyłane z zabezpieczeniem dostępu.
Kategorie danych, które przetwarzamy, są następujące:
•

Główne dane aplikanta (imię, nazwisko, adres, stanowisko)

•

Dane kwalifikacyjne (list motywacyjny, CV/życiorys, poprzednie działania, kwalifikacje zawodowe)

•

Odniesienia i certyfikaty (dane dotyczące wyników, dane dotyczące oceny itp.)

•

Dane do logowania (e-mail, hasło)

Jeśli aplikowali Państwo na określone stanowisko, a stanowisko to nie jest już dostępne lub uznamy, że posiadają
Państwo kwalifikacje, które lepiej odpowiadają innemu stanowisku, chcielibyśmy przesłać Państwa aplikację do
innego działu w firmie. W tym celu musimy uzyskać Państwa zgodę.
Po zakończeniu procesu aplikacyjnego Państwa dane osobowe zostaną usunięte, chyba że wyraźnie zażyczą sobie
Państwo, abyśmy przechowywali Państwa dane przez określony, dłuższy czas lub w przypadku, gdy zawarli Państwo
umowę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO oraz § 26 niemieckiej ustawy o ochronie danych
osobowych (BDSG).
E-learning
Osoby, które chcą otrzymać certyfikat potwierdzający pomyślne ukończenie modułu e-learningowego,
dostępnego na academy.fitlron.eu lub institute.wixeurope.com, proszone są o podanie następujących danych:

•

tytuł, imię, nazwisko,

•

adres,

•

numer telefonu,

•

adres e-mail.

Podane przez Państwa dane w celu otrzymania certyfikatu będą gromadzone, zapisywane oraz , gdy
będzie to niezbędne, dostarczone wszelkim przedsiębiorstwom zaangażowanym wyłącznie w tym celu. Nie następuje
gromadzenie, przechowywanie,
zmienianie czy przekazywanie innych danych.
VIII. Pliki cookies, śledzenie i skrypty
a.

Pliki cookies

Opis i zakres przetwarzania danych
Aby uczynić naszą stronę bardziej atrakcyjną dla odwiedzających i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na
różnych stronach używamy plików „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu
końcowym. Niektóre z plików cookies, z których korzystamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po
zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i
pozwalają nam na ponowne rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookies). Pliki cookies
nie mogą być wykorzystywane ani do uzyskiwania dostępu do innych plików na komputerze, ani do określania adresu
e-mail.
Większość przeglądarek jest skonfigurowana w taki sposób, aby automatycznie akceptowała pliki cookies. Jeśli w
Państwa przeglądarce zapisane są ustawienia domyślne plików cookies, wszystkie procesy będą działały w tle, bez
zauważenia tego faktu. Mogą jednak Państwo zmienić te ustawienia. Mogą Państwo skonfigurować swoją
przeglądarkę tak, aby być informowani o przechowywaniu plików cookies i mogli podjąć decyzję o ich akceptacji w
poszczególnych przypadkach lub tak, aby akceptacja plików cookies była wyłączona na zasadach ogólnych lub w
szczególnych okolicznościach.
Jednakże niektóre strony internetowe (w tym nasza) nie mogą być poprawnie używane bez plików cookies, ponieważ
są one potrzebne do takich procesów jak zamawianie.
Technicznie niezbędne pliki cookies
Używamy plików cookies, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Wiele elementów naszej
strony internetowej wymaga, aby po zmianie strony również można było zidentyfikować przeglądarkę, z której
uzyskano dostęp.
Pliki cookies przechowują i przesyłają następujące dane:
1. Ustawienia języka
2. Dane do logowania
Pliki cookies do celów analizy
Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookies, które umożliwiają analizę zachowań użytkownika w
Internecie.
Dzięki temu przesyłane mogą być następujące dane:
1. Wpisane wyszukiwane słowa

2. Częstotliwość przeglądania stron
3. Korzystanie z funkcji strony internetowej
Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane podczas procesu technicznego. Oznacza to, że nie
jest już możliwe dopasowanie danych do użytkownika wchodzącego na stronę internetową. Dane te nie są
przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
Kiedy użytkownicy wchodzą na naszą stronę internetową, baner informacyjny powiadamia ich o korzystaniu z plików
cookies do celów analizy i odnosi się do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. W tym kontekście podaje
się również informację, że w ustawieniach przeglądarki można wyłączyć zapisywanie plików cookies.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Cel przetwarzania danych
Celem stosowania plików cookies niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest uproszczenie korzystania z
naszej strony internetowej przez użytkowników. Wiele funkcji nie może być oferowanych bez plików cookies.
Wymagają one ponownego rozpoznania przeglądarki po zmianie strony.
Wymagamy plików cookies pod kątem następujących zastosowań:
1.

Akceptacja ustawień języka

2.

Zapisywanie wyrażeń wyszukiwania

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profilu
użytkownika.
Analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości.
Analityczne pliki cookies dostarczają nam informacji na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej, co
pozwala nam na ciągłe ulepszanie naszej oferty.
Na tym etapie konieczne jest bardziej szczegółowe opisanie dokładnego celu analitycznych plików cookies.
Cel ten stanowi również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Czas przechowywania i możliwość cofnięcia zgody i usunięcia danych
Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do nas z komputera. W związku z tym
użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookies. Mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie
plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies, które zostały już zapisane, można w
każdej chwili usunąć. Proces ten można zautomatyzować. Jeśli pliki cookies są wyłączone dla naszej strony
internetowej, może się okazać, że nie wszystkie funkcje na stronie internetowej mogą być w pełni wykorzystane.
b.

Śledzenie

Śledzenie newslettera
Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasz newsletter jest wykorzystywany, oceniamy Państwa zachowanie
jako użytkowników w trakcie wysyłania newslettera. W tym celu wysyłane przez nas wiadomości e-mail zawierają tzw.
sygnalizatory web beacon, nazywane również pikselami śledzącymi. Są to pikselowe pliki graficzne, które łączą się z
naszą stroną internetową i w rezultacie umożliwiają nam analizę Państwa zachowań jako użytkowników. Jest to

możliwe dzięki użyciu sygnalizatorów web beacon, które są przypisane do Państwa adresu e-mail i połączone z
Państwa identyfikatorem. Są one również zawarte w linkach zamieszczonych w newsletterze.
Uzyskane w ten sposób dane wykorzystujemy do stworzenia profilu użytkownika, który umożliwi nam lepsze
dostosowanie newslettera do Państwa szczególnych zainteresowań. Kiedy czytają Państwo nasz newsletter,
zapisujemy, w które linki Państwo klikają i wykorzystujemy te informacje do określenia Państwa osobistych
zainteresowań. Łączymy te dane z Państwa działaniami na naszej stronie internetowej.
Mogą sprzeciwić się Państwo korzystaniu z tego śledzenia w dowolnym momencie, klikając w specjalny link, który jest
dołączony do każdej wiadomości e-mail. Informacje są przechowywane tak długo, jak długo subskrybują Państwo
newsletter. Po anulowaniu subskrypcji dane są przechowywane do celów statystycznych wyłącznie w formie
zanonimizowanej.
Ta forma śledzenia nie jest również możliwa, jeśli domyślnie wyłączyli Państwo przeglądanie obrazów w swoim
kliencie poczty e-mail. W takim przypadku newsletter nie będzie w pełni wyświetlany i niektóre funkcje mogą nie
działać. W przypadku ręcznego włączenia wszystkich obrazów zostanie uruchomiona funkcja śledzenia opisana
powyżej.

Google Analytics
Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Zastosowanie obejmuje tryb pracy „Universal Analytics” (Uniwersalna
analiza). Ułatwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji między kilkoma urządzeniami do pseudonimowego
identyfikatora użytkownika, a tym samym analizę aktywności użytkownika na różnych urządzeniach.
Google Analytics używa plików cookies, aby pomóc stronie internetowej przeanalizować sposób interakcji
użytkowników ze stroną. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony
internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ anonimizacja IP
działa na tej stronie internetowej, Google wcześniej skróci Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii
Europejskiej lub w innych krajach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w
wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Adres IP
przesyłany przez Państwa przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Na
zlecenie operatora tej strony internetowej Google analizuje korzystanie przez Państwa z tej strony internetowej w celu
sporządzania raportów o aktywności na niej i oferowania operatorowi strony internetowej dalszych usług, które są
powiązane z tą stroną internetową i korzystaniem z Internetu. Cel ten stanowi dla nas również uzasadniony interes w
odniesieniu do przetwarzania danych. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest § 15 ust. 3 niemieckiej
ustawy o telemediach (TMG) i art. 6 par. 1 lit. f) RODO. Przesyłane przez nas dane, które są powiązane z plikami
cookie, loginami (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklam, są automatycznie usuwane po 26
miesiącach. Dane, których okres przechowywania upłynął, są usuwane automatycznie raz w miesiącu. Więcej
informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na
stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html
lub https://policies.google.com/?hl=de.

Wyłącz Google Analytics
Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google do celów reklamowych oraz możliwości ustawień i
cofnięcia zgody użytkownika są dostępne na stronach internetowych Google:
•

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („wykorzystanie danych przez Google podczas
odwiedzania stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów”)

•

http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych")

•

http://www.google.de/settings/ads („Zarządzaj informacjami, których używa Google do wyświetlania reklam”)

•

http://www.google.com/ads/preferences/ („Określ, które reklamy Google pokazuje”)

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
Wspólnie z firmą Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pracujemy w obszarze
marketingu internetowego, aby sprawdzić, czy internauta dowiedział się o naszej stronie internetowej za pomocą
reklamy Google. Google używa plików cookies zapisanych na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę
korzystania ze strony. Pliki cookies są ustawiane na tzw. śledzenie konwersji po kliknięciu na reklamę zamieszczoną
przez Google. Te pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do celów identyfikacji osobistej.
Jeśli chcą Państwo wyłączyć pliki cookies używane do śledzenia konwersji, mogą Państwo ustawić swoją
przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookies z domeny googleadservices.com. Aby całkowicie uniemożliwić
wykonywanie kodu JavaScript przez Google, można zainstalować bloker JavaScript
(np. www.noscript.net lub www.ghostery.com). Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tych metodach lub o tym,
co mogą Państwo zrobić, aby uniemożliwić Google korzystanie z tych informacji, kliknij na poniższy
link: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.
Google:
Na naszej stronie internetowej znajduje się kod JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (dalej: Google). Jeśli aktywowali Państwo JavaScript w przeglądarce i nie zainstalowali blokady
JavaScript, Państwa przeglądarka prawdopodobnie prześle dane osobowe do Google. Aby całkowicie zablokować
wykonywanie kodu JavaScript z Google, można zainstalować bloker JavaScript
(np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).
Google Video:
Na naszej stronie internetowej znajduje się kod JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (dalej: Google Video). Jeśli aktywowali Państwo JavaScript w przeglądarce i nie zainstalowali
blokady JavaScript, Państwa przeglądarka prawdopodobnie prześle dane osobowe do Google Video. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o prywatności danych Google
Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Aby całkowicie zablokować wykonywanie kodu JavaScript z
Google Video, można zainstalować bloker JavaScript (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).
gstatic:
Na naszej stronie internetowej znajduje się kod JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (dalej: Google). Jeśli aktywowali Państwo JavaScript w przeglądarce i nie zainstalowali blokady
JavaScript, Państwa przeglądarka prawdopodobnie prześle dane osobowe do Google. Aby całkowicie zablokować
wykonywanie kodu JavaScript z Google, można zainstalować bloker JavaScript
(np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

YouTube:
Niniejsza oferta online wykorzystuje platformę wideo YouTube, która jest dostarczana przez YouTube, LLC, 901
Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i
wideo.
Jeśli wejdą Państwo na odpowiednią stronę naszej oferty, wbudowany odtwarzacz YouTube nawiąże połączenie z
YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. W trakcie tego procesu dane również
przekazywane są do YouTube jako organu odpowiedzialnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych
danych przez YouTube.
Dalsze informacje dotyczące zakresu i celu gromadzonych danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych
przez YouTube, Państwa praw i wybranych opcji ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności YouTube.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie prywatności od YouTube
(http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Aby całkowicie uniemożliwić wykonywanie kodu JavaScript z YouTube,
można zainstalować bloker JavaScript (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

