
 

 
 
 
Polityka prywatności 
 
1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora i firmowego biura ochrony danych 
 
Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez: 
Osoba odpowiedzialna:  AUMÜLLER Aumatic GmbH   

Gemeindewald 11  
86672 Thierhaupten 
Deutschland 
Tel .: +49 (0) 8271 8185 – 0 
E-mail: info@aumueller-gmbh.de 
Strona internetowa: www.aumueller-gmbh.de 

 
Z inspektorem ochrony danych AUMÜLLER Aumatic GmbH można skontaktować się pod adresem: 
datenschutz@aumueller-gmbh.de lub pod numerem +49 (0) 8271 8185-0. 
 
2. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania  
 
a) Podczas odwiedzania witryny internetowej  
Podczas wywoływania naszej witryny internetowej www.aumueller-gmbh.de przeglądarka używana 
na Twoim urządzeniu końcowym automatycznie przesyła informacje do serwera naszej strony 
internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. 
 
Następujące informacje są zapisywane bez Twojej interwencji i przechowywane do czasu ich 
automatycznego usunięcia:  

• adres IP  
• data i godzina żądania 
• różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich (GMT) 
• treść żądania ( konkretna strona) 
• stan dostępu / kod statusu http 
• ilość danych przesyłanych za każdym razem 
• strona internetowa, z której pochodzi żądanie 
• rodzaj przeglądarki wraz z wersją 
• system operacyjny i jego interfejs 
• język i wersja oprogramowania przeglądarki 
• nazwa wywoływanej strony internetowej 
• wiadomość o pomyślnym pobraniu 

Podane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach: 
• Gwarancja sprawnego połączenia ze stroną internetową 
• Gwarancja wygodne korzystanie z naszej strony internetowej 
• Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz 
• do dalszych celów administracyjnych. 

 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 ust. 1. f) Ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (RODO). Nasze prawnie uzasadnione interesy wynikają z powodów gromadzenia danych 
wymienionych powyżej. Zebrane dane nigdy nie są wykorzystywane przez nas do wyciągania 
wniosków na Twój temat.. 
 
b) Kiedy rejestrujesz się do naszego newsletter 
 
Jeśli wyraźnie wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 a) RODO, będziemy wykorzystywać Twój 
adres e-mail do regularnego wysyłania Ci naszego newslettera. Aby otrzymywać newsletter wystarczy 
podać adres e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, na przykład korzystając z 
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linku na końcu każdego newslettera. Ewentualnie możesz w dowolnym momencie wysłać prośbę o 
anulowanie subskrypcji na adres info@aumueller-gmbh.de pocztą elektroniczną. 
 
c) Jeśli korzystasz z naszego formularza kontaktowego  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą 
formularza dostępnego na stronie. Jeśli napiszesz do nas za pomocą formularza kontaktowego, dane, 
które tam podasz, będziemy przetwarzać w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na 
Twoje pytania i prośby. Czyniąc to, będziemy przestrzegać zasady gospodarowania danymi i unikania 
danych, zapewniając, że wystarczy wprowadzić tylko te dane, które są nam potrzebne, aby się z Tobą 
skontaktować i przetworzyć Twoje zapytanie. Ponadto Twój adres IP będzie przetwarzany z 
nieuniknionych przyczyn technicznych i prawnych oraz w celu ochrony prawnej. Jeśli skontaktujesz 
się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w 
wiadomości e-mail wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojego zapytania. W przypadku kontaktu z nami 
dane przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) 
RODO. 
 
3. Przekazywanie danych 
 

Żadne z Twoich danych osobowych nie są przekazywane stronom trzecim z powodów innych niż 
wymienione poniżej. Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy: 
• Wyraziłeś na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1. a) RODO, 
• Przekazanie jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1. f) RODO w celu dochodzenia, wykonywania 
lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby przypuszczać, że masz przeważający prawnie 
uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych, 
• Istnieje przypadek, w którym istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1. c) 
RODO, lub 
• Jest to prawnie dopuszczalne i jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1. b) RODO w celu 
przetwarzania stosunku umownego z Tobą. 
Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych firm zewnętrznych. Tylko wtedy, gdy 
aktywnie klikniesz, a tym samym wyrazisz zgodę, Twoje dane prawne i związane z bezpieczeństwem 
zostaną przesłane do witryny, do której uzyskano dostęp w ten sposób. Nie mamy wpływu na ich 
zawartość i gromadzone przez nie dane. Dlatego nie możemy przejąć żadnej gwarancji ani 
odpowiedzialności za te treści. Odpowiedzialność za to zawsze ponosi dostawca lub operator danej 
strony internetowej. Jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach naruszenia prawa na tych stronach, 
odnośne linki zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki. 

 
4. Dobrowolne podania o pracę 
 
 
Prosimy o przesyłanie nam niezamówionych aplikacji. Upewnij się, że wybrana metoda 
wysłania dokumentów do nas jest wystarczająco bezpieczne. Nie zaleca się wysyłania wiadomości e-
mail bez odpowiedniego szyfrowania, ponieważ w drodze do nas Twoje dane mogą być również 
odczytane i wykorzystane przez osoby nieupoważnione. Jeśli chcesz wysłać nam zaszyfrowaną 
wiadomość e-mail z aplikacją dokumentów, należy używać wyłącznie adresu e-mail 
bewerbung@aumueller-gmbh.de. 
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5. Pliki cookies 
 
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Pliki cookie to małe pliki, które Twoja przeglądarka 
automatycznie tworzy i które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, 
smartfonie itp.), Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych 
szkód Twojemu urządzeniu i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. 
.  
W pliku cookie przechowywane są informacje, których forma częściowo wynika z konkretnego 
używanego urządzenia. Ale to nie znaczy, że pozwala nam bezpośrednio określić Twoją tożsamość. 
 
Jednym z powodów korzystania z plików cookie jest zaprojektowanie treści naszej witryny tak, aby 
była dla Ciebie przyjemniejsza. Używamy plików cookie sesji, aby wykryć, że odwiedziłeś już 
poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej strony są one automatycznie usuwane. 
 
Również w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika używamy tymczasowych plików cookie, 
które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony, z góry określony czas. Jeśli ponownie 
odwiedzisz naszą stronę internetową, aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie 
wykryte, że już nas odwiedziłeś i jakie dane wprowadziłeś lub ustawienia zmieniłeś, więc nie musisz 
ich ponownie wprowadzać. 
 
 
Używamy również plików cookie do gromadzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony 
internetowej oraz do analizy korzystania z naszej strony internetowej w celu jej optymalizacji (patrz 
punkt 6). Takie pliki cookie umożliwiają nam automatyczne wykrywanie, że odwiedziłeś już naszą 
stronę wcześniej, przy następnej wizycie. Po upływie określonego czasu te pliki cookie są 
automatycznie usuwane. 
 

Do określonych celów dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do ochrony naszych 
prawnie uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich, zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) 
RODO. 
Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją 
przeglądarkę tak, aby w ogóle nie zapisywała żadnych plików cookie na Twoim komputerze lub 
powodowała wyświetlanie komunikatu za każdym razem, zanim zostanie utworzony nowy plik cookie. 
Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak doprowadzić do sytuacji, w której nie będziesz 
mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. 

 
6. Narzędzia analityczne 
 
 
Wymienione poniżej środki śledzenia, których używamy, są stosowane zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 
lit. f) RODO. Środki śledzenia, których używamy, mają na celu zapewnienie, że projekt naszej strony 
internetowej jest zorientowany na potrzeby i może być na bieżąco optymalizowany. Korzystamy 
również ze środków śledzenia w celu gromadzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony 
internetowej i analizowania ich w celu optymalizacji strony. Te interesy należy uznać za uzasadnione 
w rozumieniu wspomnianego rozporządzenia 
 
Aby uzyskać informacje na temat odpowiednich powodów przetwarzania danych i kategorii danych, 
zapoznaj się z odpowiednimi narzędziami śledzenia. 
 
 
 
 
 



 

a) Google Analytics 
 
 
Aby zapewnić projektowanie zorientowane na potrzeby i możliwość ciągłej optymalizacji naszych 
stron internetowych, nasze strony internetowe używają Google Analytics, usługi analizy sieciowej 
firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/en/about /) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA; zwane dalej „Google”). W tym celu tworzone są pseudoanonimowe profile 
użytkowania i używane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez plik cookie na 
temat korzystania z tej witryny internetowej, takie jak: 

• typ / wersja przeglądarki, 
• używany system operacyjny, 
• URL odsyłający (strona odwiedzona przed tą), 
• nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP), 
• czas zapytania serwera, 

są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te są wykorzystywane do 
analizy korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach 
internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i 
Internetu, do celów badań rynkowych i projektowania tych stron internetowych pod kątem potrzeb. 
Jeśli jest to prawnie określone lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie, w niektórych 
przypadkach informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim. W żadnym przypadku 
Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są całkowicie anonimowe, 
więc nie jest możliwa ich alokacja (maskowanie IP). 

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, zmieniając określone ustawienia w przeglądarce; jednak 
zwracamy uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich 
funkcji. 
 

Więcej informacji na temat ochrony prywatności w związku z Google Analytics można znaleźć w 
pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en). 
 
b) Google Ads 
 
W celu gromadzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i analizowania jej 
w celu optymalizacji naszej strony korzystamy również z Google Ads. W tym miejscu Google Ads 
ustawia plik cookie (patrz nr 5) na Twoim komputerze, pod warunkiem, że trafiłeś na naszą stronę 
internetową za pośrednictwem reklamy Google i wyraziłeś zgodę. 
. 
Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, a użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Ads, 
Google i klient będą wiedzieć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. 
 
 
Każdy klient Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym plików cookie nie można śledzić za 
pośrednictwem witryn internetowych klientów Ads. Informacje pozyskane za pomocą plików cookies 
służą do generowania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się skorzystać z funkcji 
Conversiontracking. Klienci Ads uzyskują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich 
reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskują jednak żadnych 
informacji, które pozwoliłyby im osobiście zidentyfikować użytkowników. Politykę prywatności można 
znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en&gl=en&hl=en 
 
Jeśli nie chcesz uczestniczyć w metodzie śledzenia, możesz również odrzucić plik cookie niezbędny 
do tego, na przykład dostosowując ustawienie w przeglądarce, które generalnie zapobiega 
automatycznemu ustawianiu plików cookie. Możesz również dezaktywować pliki cookie do śledzenia 
konwersji, zmieniając ustawienia w przeglądarce, aby blokować pliki cookie. Tutaj możesz znaleźć 
pomoc: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. 



 

 
c) Google reCAPTCHA 
 
Aby sprawdzić, czy wpis został dokonany przez człowieka lub niewłaściwie przez zautomatyzowane 
przetwarzanie maszynowe, ta strona korzysta z Google Invisible reCAPTCHA. Proces służy do 
zapobiegania zautomatyzowanemu szkodliwemu dostępowi i bezpośrednio zapewnia integralność i 
funkcjonowanie naszych systemów. Na tym polega nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 
1 S. 1 lit. f) RODO. Podczas tej weryfikacji mogą być tworzone pliki cookie i rejestrowane następujące 
dane użytkownika: miejsce i czas dostępu, adres IP użytkownika. Zwykle Google ma więcej danych 
od użytkownika w tym samym czasie z powodu wielu usług działających w tle w innych witrynach 
internetowych, które Google oferuje do instalacji. Zasady prywatności Google mają zastosowanie do 
wymienionych narzędzi analitycznych: https://policies.google.com/privacy?hl=en 
 
7.  Narzędzia i wtyczki 
 
a) Czcionki internetowe Google 
 

Ta strona korzysta z czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego 
wyświetlania czcionek. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje potrzebne czcionki internetowe do 
pamięci podręcznej przeglądarki, tekst i czcionki są wyświetlane poprawnie. 

 
Aby to zrobić, używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google 
uzyskuje wiedzę, że nasza strona internetowa została otwarta z Twojego adresu IP.  
Czcionki internetowe Google są używane w celu jednolitego i atrakcyjnego wyświetlania naszej oferty 
online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer używa standardowej 
czcionki. Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem 
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/. Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated 
 
b) YouTube 
 
Na naszej stronie wykorzystujemy filmy z zewnętrznej platformy wideo YouTube. Operatorem 
odpowiedniej wtyczki jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Standardowo 
osadzane są tylko zdezaktywowane obrazy kanału YouTube, które nie tworzą automatycznie 
połączenia z serwerami YouTube. W rezultacie żadne dane użytkownika nie są przekazywane 
operatorowi podczas otwierania strony internetowej. Możesz sam zdecydować, czy filmy z YouTube 
mają być aktywowane. Tylko jeśli wyrażasz zgodę na odtwarzanie filmów, klikając, wyrażasz zgodę 
na przesyłanie wymaganych danych (w tym adresu internetowego bieżącej strony i adresu IP 
użytkownika) do operatora. Aby zapisać ustawienie, którego chce użytkownik, ustawiany jest plik 
cookie, który przechowuje parametry. Gdy te pliki cookie są ustawione, zanonimizowane dane są 
zapisywane w celu dostosowania przeglądarki. Następnie filmy są aktywne i mogą być odtwarzane 
przez użytkownika. Jeśli chcesz ponownie wyłączyć automatyczne ładowanie filmów z YouTube, 
możesz dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia 
w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat prywatności w „YouTube” można znaleźć w 
polityce prywatności dostawcy pod adresem: 
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en. 
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8. Wtyczki mediów społecznościowych 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) RODO korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci 
społecznościowych, aby w ten sposób szerzej rozpowszechniać naszą firmę. Cel handlowy, który się 
za tym kryje, należy postrzegać jako uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za 
działanie zgodne z zasadami ochrony prywatności muszą zapewnić ich dostawcy. Integrujemy te 
wtyczki za pomocą tak zwanej metody dwóch kliknięć, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę 
osobom odwiedzającym naszą witrynę. 
 
a) Facebook 
 
W naszej witrynie wykorzystujemy wtyczki mediów społecznościowych Facebooka, aby ich użycie 
było bardziej spersonalizowane. Tutaj używamy przycisku „LIKE”. Jest to funkcja oferowana przez 
Facebooka. Jeśli otworzysz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka 
nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana z 
Facebooka bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną internetową. 
 
Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka otworzyła 
odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś obecnie 
zalogowany na Facebooku. Te informacje (w tym Twój adres IP) są przesyłane przez Twoją 
przeglądarkę bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam zapisywane. 
 
Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę na naszej stronie 
bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład 
klikając przycisk „LIKE”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer 
Facebooka i tam zapisywane. Informacje zostaną również opublikowane na Facebooku i wyświetlone 
Twoim znajomym na Facebooku. 
 
Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynku i projektowania 
stron Facebooka zorientowanego na potrzeby. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, 
zainteresowań i relacji, np. analizowania korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej pod 
kątem reklam wyświetlanych Ci na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o 
Twoich działaniach na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z 
korzystaniem z Facebooka. 
 
Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał jakiekolwiek dane zebrane za pośrednictwem naszej 
witryny do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem 
naszej witryny. Aby dowiedzieć się o celu i zakresie gromadzenia danych oraz o dalszym 
przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, a także o Twoich prawach i możliwościach 
ustawień w tym zakresie w celu ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z informacjami o ochronie 
prywatności na Facebooku (https: // engb.facebook.com/policy.php). 
 
b) Twitter 

Na naszych stronach internetowych zintegrowane są wtyczki sieci krótkich wiadomości, Twitter Inc. 
(Twitter). Wtyczki Twittera (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Jeśli 
otworzysz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, zostanie nawiązane bezpośrednie 
połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Twitter. W ten sposób Twitter otrzymuje 
informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Tweetnij” na 
Twitterze, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych 
stron ze swoim profilem na Twitterze. W ten sposób Twitter może przyporządkować wizytę na naszej 
stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron / witryn nie 
otrzymujemy żadnych informacji o treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Twittera. 



 

Wyloguj się ze swojego konta użytkownika Twittera, jeśli nie chcesz, aby Twitter mógł przypisywać 
Twoją wizytę na naszych stronach. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: 
https://twitter.com/privacy. 
 
c) LinkedIn 
 
Nasza strona internetowa korzysta z funkcjonalności sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy jedna z 
naszych stron zawierających funkcje LinkedIn jest otwierana, nawiązywane jest połączenie z 
serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe pod 
swoim adresem IP. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto LinkedIn i klikniesz przycisk „Poleć” 
LinkedIn, LinkedIn może przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Ciebie i Twojego 
konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron / witryn nie posiadamy żadnych 
informacji o treści przesyłanych danych ani ich wykorzystaniu przez LinkedIn. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
 
d) XING 
 
Nasza strona internetowa korzysta z funkcjonalności sieci XING. Dostawcą jest XING AG, 
Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy jedna z naszych stron 
zawierających funkcje XING jest otwierana, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile 
nam wiadomo, w procesie tym nie są zapisywane żadne dane osobowe. 
 
W szczególności żadne adresy IP nie są zapisywane ani nie jest analizowane zachowanie 
użytkownika. 
 
Więcej informacji na temat ochrony prywatności i przycisku udostępniania XING można znaleźć w 
polityce prywatności XING pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 
 
9. Prawa zainteresowanych stron 
 
Masz prawo: 

• Zgodnie z art. 15 RODO do żądania informacji o Twoich danych osobowych, które 
przetwarzamy. W szczególności możesz zażądać informacji o przyczynach przetwarzania, 
kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje informacje zostały lub 
zostaną ujawnione w okresie planowanego przechowywania, istnieniu prawa sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia 
reklamacji, pochodzenia danych w przypadku, gdy nie zostały przez nas zebrane, a także 
istnienia automatycznego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w 
stosownych przypadkach, znaczące informacje o ich szczegółach; 

• Zgodnie z art. 16 RODO do żądania niezwłocznej korekty zapisanych przez nas 
nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia brakujących informacji; 

• Zgodnie z art. 17 RODO do żądania usunięcia zapisanych przez nas danych osobowych, o ile 
przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do 
wywiązania się z obowiązku prawnego, z przyczyn związanych z interesem publicznym lub w 
celu dochodzenia, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych; 

• Zgodnie z art. 18 RODO do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
o ile poprawność danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z 
prawem, ale odmawiasz ich usunięcia i nie potrzebujemy już tych informacji, ale potrzebujesz 
ich w celu stwierdzenia wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub, zgodnie z art. 21 
RODO, wniosłeś sprzeciw wobec jego przetwarzania; 

https://twitter.com/privacy
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• Zgodnie z art. 20 RODO w celu uzyskania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego lub zażądania ich przesłania innej odpowiedzialnej stronie; 

• Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, aby w dowolnym momencie odwołać udzieloną kiedyś zgodę 
wobec nas. Konsekwencją tego będzie, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować 
przetwarzania informacji przetwarzanych na podstawie tej zgody, i 

• Zgodnie z art. 77 RODO, aby złożyć skargę do organu regulacyjnego. W tym celu możesz 
zwykle skontaktować się z organem regulacyjnym swojego stałego miejsca zamieszkania lub 
pracy lub lokalizacji siedziby naszej firmy. 

 
10. Prawo do sprzeciwu 
 
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie 
z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo zgodnie z art. 21 RODO do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile istnieją ku temu przyczyny wynikające z Twojej 
szczególnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku 
przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, które zostanie przez nas zrealizowane bez konieczności 
wskazywania szczególnych okoliczności. 
 
Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na 
adres datenschutz@aumueller-gmbh.de. 
 
11. Bezpieczeństwo informacji 
 
W ramach wizyty na stronie używamy powszechnie stosowanej metody SSL (Secure Socket Layer) 
połączonej z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zwykle 
jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, 
jeśli jest to technicznie możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa, zamiast tego korzystamy z 128-
bitowej technologii SSLv3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest przesyłana w postaci 
zaszyfrowanej, czy nie, można rozpoznać po zamkniętej wersji symbolu klucza lub kłódki na dolnym 
pasku stanu przeglądarki. 
 
W przeciwnym razie korzystamy z kwalifikowanych technicznych i organizacyjnych środków 
bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, 
częściową lub całkowitą utratą lub zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 
Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. 
 
12. Aktualność i zmiany w niniejszej polityce prywatności 
 
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje obecnie od marca 2020 r. 
 
W związku z rozwojem naszej strony internetowej i związanych z nią ofert lub ze względu na zmiany 
w przepisach prawnych lub postanowieniach władz może zajść konieczność zmiany niniejszej polityki 
prywatności. Możesz otworzyć i wydrukować odpowiednią aktualną politykę prywatności na stronie 
internetowej pod adresem https://www.aumuellergmbh.de/downloads/. 
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