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Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych 

osobowych 
 

Administrator 

W odniesieniu do wszystkich danych uzyskiwanych w związku z zawarciem, 

realizacją i rozwiązaniem umowy z Państwem, administratorem w rozumieniu Art. 

4 pkt. 7 rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO), tj. 

odpowiedzialną osobą lub jednostką, jest Eppendorf Poland Sp. z o.o.,  z siedzibą 

w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 212, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000372540, posługującej się nr NIP: 7010276552 oraz REGON: 142723270 

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane przez Eppendorf obejmują szczegółowe dane 

identyfikujące Państwa jako osobę (nazwisko, płeć, stanowisko, pracodawca i 

dane podobne), adres miejsca pracy i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-

mail i podobne dane), a także informacje dotyczące Państwa historii jako 

kontrahenta (zamawiane produkty, kwestie omawiane w toku rozmów 

handlowych i dane o podobnym charakterze), a także informacje o Państwa 

zainteresowaniu produktem i umowami, które dadzą się wyprowadzić z 

powyższych danych. 

 

W zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu zawarcia, realizacji i rozwiązania 

umowy, Eppendorf przetwarza te dane w oparciu o Art. 6 ust. 1 pkt. b GDPR. 

 

Dane niezbędne dla realizacji umowy, zwłaszcza szczegółowe dane osobowe, 

adres miejsca pracy i dane kontaktowe, są niezbędne w celu zawarcia kontraktu. 

Jeśli kontrahent ich nie dostarczy, umowa nie może zostać zawarta. Nie będzie 

jednak żadnych innych konsekwencji tego, że nie dostarczyliście Państwo 

powyższych danych osobowych. 

 

Eppendorf przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów także w celu ich 

lepszego poznania i umożliwienia sobie oferowania im takich produktów i usług, 
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które są dla nich odpowiednie. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest 

Art. 6 ust. 1 punkt f GDPR albo, jeśli została udzielona zgoda , Art. 6 ust. 1 pkt. a 

RODO. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę, możecie ją w każdym czasie cofnąć; jej 

odwołanie nie będzie jednak miało wpływu na fakt, że przetwarzanie danych, 

które miało miejsce w oparciu o  tę zgodę do czasu jej cofnięcia było legalne. W 

przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało oparte na Art. 

6 ust. 1 pkt. 1 RODO, nasz uzasadniony interes polega na ekonomicznym 

zainteresowaniu rozwojem naszej działalności biznesowej, w szczególności 

optymalizacją naszych działań w zakresie sprzedaży. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki informacji handlowych 

drogą elektroniczną -  zgodnie z wyrażoną w tym zakresie zgodą (w postaci 

zamówienia newslettera) - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym podwykonawcy (dostawcy systemów IT, itp.) na 

podstawie zawartych umów z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa danych 

osobowych;  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi 

Newsletter, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania 

danych osobowych;  

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.; 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usługi 

wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (newslettera). Jest Pan/Pani 

zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych w formularzu 

zamówienia usługi,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości świadczenia usługi newsletter; 

Inspektorem Danych Osobowych w Eppendorf Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 212 jest Krzysztof Dadura (e-mail: 

rodo@eppendorf.pl) 
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Jeśli nie życzycie sobie Państwo, żebyśmy korzystali z Waszych danych 

osobowych dla wskazanych wyżej celów (reklama), w każdej chwili możecie 

Państwo wyrazić wobec tego sprzeciw (art. 21 ust. 3 RODO). Prosimy o 

przesłanie Państwa sprzeciwu e-mailem na adres privacy@eppendorf.com 

lub pocztą do Eppendorf Poland Sp. z o.o.,Al. Jerozolimskie 212, 02-486 

Warszawa. Oczywiście, Państwa sprzeciw nie wpłynie ujemnie na Wasze 

kontrakty zawierane z firmą Eppendorf Poland Sp. z o.o..    

 

W Eppendorf AG nie ma miejsca podejmowanie decyzji oparte wyłączenie na 

automatycznym przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Usuwanie danych 

Dane osobowe będą usuwane przez Eppendorf, jeżeli nie są dłużej niezbędne w 

celach ich przetwarzania a wszelkie przewidziane prawem okresy 

przechowywania danych minęły. Co do zasady, dane dotyczące transakcji 

księgowych usuwane są po dziesięciu latach od przeprowadzenia transakcji, a 

wszystkie inne dane osobowe usuwa się po sześciu latach od ustania wszystkich 

umów kontrahenta z Eppendorf. 

 

Ujawnianie Państwa danych osobowych 

Realizując umowy, Eppendorf współpracuje ściśle w wewnętrznymi i 

zewnętrznymi partnerami sprzedaży. Aby umożliwić Waszemu wewnętrznemu 

partnerowi w firmie Eppendorf właściwe doradzanie i wspieranie Państwa we 

wszystkich sprawach dotyczących Waszych aktualnych umów z Eppendorf, ów 

doradca, odpowiedzialny za Państwa sprawy, otrzymuje dostęp do danych, o 

których była mowa powyżej. Ujawnianie danych osobowych zewnętrznym 

partnerom sprzedaży ma miejsce jedynie w szczególnych okazjach i tylko w 

odniesieniu do danych, które są niezbędne dla realizacji umowy. Dotyczy to, na 

przykład, ujawniania ich dostarczycielom usług logistycznych albo partnerom 

serwisowym. Podstawę prawną takiego ujawniania Państwa danych osobowych 

stanowi Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.  

 

Możemy ponadto przekazywać Państwa dane właściwej krajowej spółce Grupy 

Eppendorf (proszę zwrócić uwagę również na fragment zatytułowany 

„Przekazywanie danych za granicę”), jeśli korzystacie Państwo z ofert składanych 

łącznie przez kilka spółek Grupy Eppendorf. Podstawą prawną takich przypadków 

ujawniania Państwa danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO. 

 

Ujawniamy Państwa dane osobowe właściwej spółce krajowej Grupy Eppendorf 

także wtedy, jeśli odpowiada ona za kraj, w którym Państwo działają. W tych 

przypadkach podstawę prawną przekazywania danych zapewnia  Art. 6 ust. 1 pkt. 

mailto:privacy@eppendorf.com
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f RODO. Nasz uzasadniony interes w takim przekazywaniu danych polega na 

biznesowej korzyści, jaką jest skuteczna organizacja sprzedaży. 

 

W dodatku do powyższego, dane możemy przekazywać usługodawcom, którzy 

związani są następnie – jeśli chodzi o dostęp do danych – naszymi instrukcjami. 

Owym tak zwanym podmiotom przetwarzającym w rozumieniu Art. 28 RODO nie 

wolno przetwarzać danych dla własnych celów, ale czynić to mogą jedynie w 

sposób określony przez firmę Eppendorf.  Są oni dobierani starannie 

i zobligowani prawem i umową do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 

danych. Na przykład, administrator systemu informatycznego,  przysłany przez 

usługodawcę w sferze IT,  mógłby prowadzić bazy danych firmy Eppendorf i w 

trakcie tej pracy teoretycznie mieć możliwość dostępu do danych osobowych 

naszych kontrahentów. Żeby wskazać tylko dalsze przykłady – możemy 

powierzyć stronom trzecim hostowanie naszej strony internetowej, obsługiwanie 

różnych funkcji dostępnych na stronie, przesyłanie e-maili, analizę danych, 

udostępnianie wyników poszukiwań albo linków i wspieranie nas w realizowaniu 

Państwa zamówień. 

 

Dla celów innych, niż wspomniane w niniejszym liście, będziemy ujawniać 

Państwa dane osobowe stronom trzecim jedynie wtedy, gdy zobowiązuje nas do 

tego prawo (np. wówczas, gdy - w pewnych przypadkach - przekazujemy 

informacje władzom nadzorczym) albo jeśli udzielicie nam Państwo wyraźnej 

zgody na czynienie tego. Ponadto, możemy ujawniać Państwa dane gdy prawo 

nas do tego upoważnia.  W tych jednak przypadkach będziemy informować 

Państwa oddzielnie (o ile ujawnianie, o którym mowa, nie zostało już opisane w 

niniejszym dokumencie). 

 

Przekazywanie danych za granicę 

W toku ujawniania, opisanego powyżej, możemy dzielić się Państwa danymi 

osobowymi ze spółkami, mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. Na przykład, nasze własne spółki zależne są usadowione 

zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nim. Eppendorf AG 

jest częścią Grupy Eppendorf działającej globalnie 

http://corporate.eppendorf.com/de/company/international-presence 

 

W przypadku, jeśli Państwa dane osobowe są przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy, Eppendorf będzie przestrzegać wymogów RODO, 

zwłaszcza Art. 44 RODO i następnych. Oznacza to, że  – przekazując dane – 

Eppendorf będzie zapewniać, by poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez 

RODO nie uległ obniżeniu. 
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Przekazywanie danych do państw trzecich oparte jest, gdy chodzi o 

międzynarodowy transfer danych, na jednej z następujących podstaw prawnych: 

> decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w 

rozumieniu Art. 45 ust. 3 RODO; albo 

> standardowych klauzulach ochrony danych w rozumieniu Art. 46 ust. 2 pkt. c 

RODO. 

Standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej można znaleźć (na 

dzień 30.04.2018) tutaj: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-

eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de 

 

Informacje na temat Państwa danych osobowych, usuwanie tych danych i 

ich przenoszenie 

Jeśli chcecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat danych 

osobowych, które Eppendorf o Was przechowuje, prosimy o kontakt pod adresem 

Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa lub 

privacy@eppendorf.com. Na życzenie, możemy również doręczyć Państwu kopię 

danych, które Eppendorf przechowuje o Państwu jako osobach. 

 

Ponadto dostarczone przez Was dane możecie Państwo otrzymać  od nas w 

ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego albo 

zażądać, żebyśmy przekazali te dane wskazanej przez Państwa stronie trzeciej. 

W razie stwierdzenia, że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są 

nieprawidłowe lub niekompletne, możecie Państwo w każdym czasie zażądać ich 

niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia. 

Przy zastrzeżeniu spełnienia warunków opisanych w Art. 17 i 18 RODO, możecie 

Państwo żądać usunięcia swoich danych albo ograniczenia ich przetwarzania. 

 

Jeśli nie zgadzalibyście się Państwo z dokonywaniem przez nas przetwarzania 

danych albo przedstawionymi informacjami, możecie Państwo wnieść skargę. 

Inspektorem Danych Osobowych w Eppendorf Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 212 jest Krzysztof Dadura (e-mail: 

rodo@eppendorf.pl) 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania swoich 

danych osobowych przez Eppendorf, prosimy o kontakt z naszą Służbą Ochrony 

Danych pod adresem e-mailowym: privacy@eppendorf.com albo adresem 

pocztowym Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 

Warszawa. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de
mailto:privacy@eppendorf.com

