Polityka prywatności
INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności Online ("Informacja") zawiera ważne informacje o tym,
w jaki sposób International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o. („IPK”) przetwarza Państwa dane osobowe. IPK
zobowiązuje się do ochrony poufności, adekwatności i integralności Państwa danych osobowych.
Poniżej znajdą Państwo informacje dla użytkowników stron internetowych, dostawców i klientów.
IPK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji niniejszej Informacji w dowolnym
czasie.
Administrator
Poniżej znajdują się dane kontaktowe „Administratora" Państwa danych - czyli podmiotu:
Administrator

Dane teleadresowe

INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN
SP. Z O.O.

ul. Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn
Telefon: +48 55 610 8000
datenschutz@mayr-melnhof.com

UŻYTKOWNICY STRON INTERNETOWYCH
1.

Cel i podstawa prawna

Na stronie internetowej IPK można podjąć wiele działań. Poniżej znajduje się przegląd sposobów, w
jakie mogą Państwo korzystać z naszej strony, wraz z informacją, w jaki sposób będziemy przetwarzać
Państwa dane osobowe.
Użytkownicy stron internetowych
Cel przetwarzania

Podstawa prawna

(i)
Techniczne
udostępnianie
naszej strony;
(ii)
Dostarczanie
informacji
o naszych usługach i produktach oraz
zrozumienie Państwa zainteresowań.

(i)
Artykuł 6 ustęp 1 lit. f RODO;
Naszym
uzasadnionym interesem jest skuteczne udostępnianie
naszej strony internetowej;
(ii)
Artykuł 6 ustęp 1 lit. f RODO; Naszym
uzasadnionym interesem jest dostarczanie Państwu
informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach
oraz zrozumienie Państwa zainteresowań z nimi
związanych.

Kontakt
Cel przetwarzania
Ułatwianie kontaktu i komunikacji.

Kariera

Podstawa prawna
Artykuł 6 ustęp 1 lit. f RODO; Naszym uzasadnionym
interesem
jest
odpowiadanie
na
Państwa
prośby/kontaktowanie się z Państwem, jeśli Państwo
sobie tego życzą.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Rozpatrywanie Państwa podań o pracę.

Artykuł 6 ustęp 1 lit. b RODO.
Podanie danych osobowych nie jest wymagane
przepisami prawa ani umową, jednak bez danych
osobowych nie można osiągnąć celu.

Newsletter
Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Wysyłanie naszego newslettera.

Artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO;
(Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym
momencie ze skutkiem w przyszłości).

2. Odbiorcy
Udostępniamy Państwa dane osobowe dalszym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji danego celu. Poniżej przedstawiamy odbiorców, którym możemy udostępniać Państwa dane
osobowe. Nigdy nie będziemy niepotrzebnie udostępniać Państwa danych osobowych.
Odbiorca
Funkcja
IPK
IPK może udostępniać dane osobowe użytkownika
naszym podmiotom stowarzyszonym i/lub spółkom
zależnym, jeżeli jest to konieczne do celów wskazanych
powyżej.
Usługodawcy [Dienstleister]
IPK może udostępniać Państwa dane osobowe
niepowiązanym stronom trzecim, które pełnią funkcje
administracyjne, marketingowe, zawodowe lub wsparcia
technologicznego. IPK czyni to tylko wtedy, gdy jest to
konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów.
Władze [Behörden]

IPK może być zobowiązana do ujawnienia danych
osobowych na mocy prawa lub z powodu postępowania
sądowego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania
się z odpowiednimi władzami w przypadku wystąpienia
na naszej stronie działań, które są nielegalne lub
naruszają nasze zasady.

3. Przekazywanie danych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Nawet jeśli znajdują się Państwo na terenie Unii Europejskiej, dane osobowe zebrane podczas
korzystania z niniejszej strony internetowej mogą być przetwarzane w kraju, w którym adekwatność
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych nie została zatwierdzona decyzją Komisji
Europejskiej. W przypadku przekazywania danych osobowych w ten sposób, IPK zapewni, że wszelkie
takie umowy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych będą zawierane w sposób
zapewniający ochronę Państwa danych osobowych poprzez odpowiednie zabezpieczenia, w tym na
podstawie standardowych unijnych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego, jak chronimy Państwa dane osobowe
w tych okolicznościach, prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą danych kontaktowych, które
podaliśmy powyżej.

4. Przechowywanie
IPK przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres uzasadniony naszymi celami
przetwarzania i/lub przez okres wymagany przez prawo.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania, prosimy o kontakt
z Administratorem za pomocą danych kontaktowych, które podaliśmy powyżej.
5. Google Analytics i pliki cookies
Nie ingerujemy w żadne preferencje dotyczące plików cookie, które zostały przekazane przez Państwa
przeglądarkę, jednak ta strona korzysta z Google Analytics - usługi analizy sieciowej udostępnianej
przez firmę Google Inc. („Google"). Jeśli w ustawieniach swojej przeglądarki wyrazili Państwo zgodę na
przetwarzanie plików cookies osób trzecich, Państwa dane osobowe będą w ten sposób przetwarzane
przez naszą stronę. Pliki cookie przetwarzają informacje o Państwa wizytach (kliknięte strony, szczegóły
sesji itp.), jak również informacje techniczne, które wyróżniają Państwa jako użytkownika.
Google Analytics używa "cookies"; są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze
użytkownika w celu analizowania sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny. Informacje o sposobie
korzystania z witryny utworzone przez cookie są przesyłane i przechowywane na serwerze firmy Google
w USA.
W przypadku uruchomienia anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie
najpierw skrócony przez Google w ramach Krajów Członkowskich Unii Europejskiej lub w innych
państwach stronach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych
przypadkach pełny adres IP jest przesyłany i skracany na serwerze firmy Google w USA. Firma Google
wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora strony internetowej, aby ocenić sposób, w jaki
korzystają Państwo ze strony internetowej, aby sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie
internetowej oraz aby świadczyć na rzecz operatora strony internetowej i nne usługi związane
z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.
Ponadto, używamy Google Conversion Tracking w połączeniu z Google Analytics. Pozwoli nam to
zmierzyć zachowanie użytkowników naszej strony internetowej. Na przykład, możemy zobaczyć, ile
plików PDF zostało pobranych lub ile razy nasz formularz kontaktowy został użyty. Podobnie możemy
sprawdzić, ile kliknięć w reklamy z zewnętrznych źródeł (AdWords, LinkedIn, Xing, Bing) doprowadziło
do naszej strony internetowej.
Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany
z innymi danymi w posiadaniu Google. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby
uniemożliwić zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takich okolicznościach
mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji dostępnych na stronie internetowej. Można
również zapobiec przesyłaniu do Google lub przetwarzaniu przez Google danych (w tym adresu IP)
związanych z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego, które są przechwytywane przez
cookie, pobierając
i
instalując wtyczkę do
przeglądarki z
poniższego linku
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Mogą Państwo zrezygnować z korzystania z Google Analytics klikając na poniższy link. Na komputerze
zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi w przyszłości gromadzenie Państwa
danych podczas odwiedzania niniejszej witryny: Wyłączenie Google Analytics
Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://www.google.com/analytics/terms/us.html lub
https://www.google.de/intl/en/policies/
6. Google DoubleClick
Doubleclick by Google jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA („Google”). Doubleclick by Google używa plików cookie do wyświetlania reklam, które

są dla Państwa interesujące. Państwa przeglądarka otrzyma pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID)
w celu sprawdzenia, które reklamy pojawiły się w Państwa przeglądarce i które reklamy zostały
obejrzane. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.
Korzystanie z pliku cookie DoubleClick umożliwia firmie Google i jej podmiotom stowarzyszonym
wyświetlanie reklam na podstawie wcześniejszych wizyt w naszej witrynie lub innych witrynach
w Internecie. Informacje wygenerowane przez pliki cookie są przekazywane przez Google do oceny na
serwer w USA i tam zapisywane. Przekazywanie danych przez firmę Google osobom trzecim odbywa
się wyłącznie na podstawie przepisów prawnych lub w ramach realizacji zlecenia przetwarzania danych.
W żadnym wypadku firma Google nie będzie łączyć swoich danych z innymi danymi zebranymi przez
firmę Google. Korzystając z naszych stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie
danych zebranych o Państwu przez firmę Google w sposób opisany powyżej, na przetwarzanie danych
oraz na podany cel.
Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki
internetowej. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni
korzystać z wszystkich funkcji naszych stron internetowych.
Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez firmę Google danych generowanych przez pliki
cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z Witryny oraz przetwarzaniu tych danych przez
firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem
deaktywującym rozszerzenia DoubleClick. Alternatywnie można wyłączyć pliki cookie Doubleclick na
stronie Digital Advertising Alliance pod następującym linkiem: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Podstawą prawną do korzystania z tych narzędzi Google jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO, naszym
uzasadnionym interesem jest optymalizacja strony internetowej i dostarczanie ukierunkowanych reklam.
7. Linki
Na tej stronie mogą znajdować się linki zewnętrzne. Po kliknięciu na nie, Państwa dane osobowe
zostaną udostępnione danej stronie zewnętrznej. Po opuszczeniu przez Państwa strony internetowej
IPK, przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest już przez nas regulowane, ani nie podlega
niniejszej Informacji. Kliknięcie na linki zewnętrzne jest całkowicie dobrowolne. Jeśli nie życzą sobie
Państwo, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w ten sposób, nie ma konieczności klikać na
te linki.
7. Newsletter
Jeśli zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newslettera,
będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail do regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera. Do
otrzymywania newslettera wystarczy podanie adresu e-mail. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej
chwili, np. za pomocą linku na końcu każdego newslettera. Alternatywnie można również wysłać prośbę
o rezygnację z subskrypcji na adres datenschutz@mayrmelnhof.com

INFORMACJE DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW
1. Cel i Podstawa Prawna
Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych dostawców
i klientów. Informacje te są przeznaczone dla klientów i dostawców, którzy są osobami fizycz nymi i/lub
pracownikami klientów i dostawców.
Zarządzanie relacjami umownymi
Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania (UE)

(i)

Zarządzanie danymi
kontaktowymi:

(ii)

Komunikacja;

(iii)

Obsługa klienta.

Artykuł 6 ust. 1 lit. b
Podanie danych osobowych nie jest wymagane
przepisami prawa ani umową, jednak bez danych
osobowych nie można osiągnąć celu.

Marketing
Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania (UE)

Dostarczanie
materiałów
marketingowych, reklam, newsletterów,
informacji technicznych lub aktualizacji
prawnych.

Artykuł 6 ustęp 1 lit. a: Zgoda - jeśli jest wyraźnie
wymagana.
Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana
w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości.
Artykuł 6 ustęp 1 lit. f – Naszym uzasadnionym interesem
jest:
Jeżeli Państwa elek troniczne dane k ontaktowe zostały
uzysk ane w związk u ze sprzedażą towaru lub usługi,
możemy je wyk orzystać do celów promocyjnych
podobnych towarów lub usług. W k ażdej chwili mogą
Państwo zrezygnować z otrzymywania tych materiałów.

2. Przechowywanie
IPK przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres uzasadniony naszymi celami
przetwarzania i/lub przez okres wymagany przez prawo.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania, prosimy o k ontakt
z Administratorem za pomocą danych kontaktowych, które podaliśmy powyżej.
3. Odbiorcy
Udostępniamy Państwa dane osobowe dalszym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji danego celu. Poniżej przedstawiamy odbiorców, którym możemy udostępniać Państwa dane
osobowe. Nigdy nie będziemy niepotrzebnie udostępniać Państwa danych osobowych.
Odbiorca
Funkcja
Grupa MM

Strony trzecie

IPK przekazuje Państwa dane osobowe spółkom
zależnym i/lub stowarzyszonym, jeżeli jest to konieczne
do świadczenia odpowiednich usług lub w zakresie,
w jakim ich pomoc jest wymagana do realizacji
odpowiedniego celu.
1.
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są
zarządzane w systemie CRM, Państwa dane osobowe
będą
przekazywane do
tych
usługodawców
i odpowiednio przetwarzane.
2.
W przypadku, gdy zatrudniamy zewnętrznych
usługodawców do pomocy w działaniach reklamowych
i/lub promocyjnych, Państwa dane osobowe będą
odpowiednio udostępniane i przetwarzane.

4. Przekazywanie danych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane do krajów trzecich poza UE/EOG.
W indywidualnych przypadkach, ze względu na globalny charakter wielu relacji biznesowych, może być
wymagane przekazanie danych do takich państw trzecich. W przypadku takiego przetwarzania, IPK
podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych za pomocą
uznanych standardów UE, z reguły za pomocą standardowych unijnych klauzul umownych dotyczących
przekazywania danych osobowych.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego, jak chronimy Państwa dane osobowe
w tych okolicznościach, prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą danych kontaktowych, które
podaliśmy powyżej.
INFORMACJE DLA INWESTORÓW I PRASY
1. Cel i Podstawa Prawna
Poniżej znajdą Państwo informacje dla prasy i inwestorów o tym, w jaki sposób IPK przetwarza Państwa
dane osobowe, o ile działalność ta dotyczy osób fizycznych i/lub ich pracowników.
Informacja, Komunikacja, Public Relations
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania (UE)
(i)

Zarządzanie danymi
kontaktowymi:

(ii)

Komunikacja;

(iii)

Wypełnianie obowiązków
w zakresie przejrzystości.

Artykuł 6 ust. 1 lit (b), (c), (f).
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
Artykułu 6 ust. 1 lit. f, nasz uzasadniony interes polega na
wspieraniu naszych inwestorów i prowadzeniu public
relations.
Jeżeli Państwa elek troniczne dane k ontaktowe zostały
uzysk ane w związk u ze sprzedażą towaru lub usługi,
możemy je wyk orzystać do celów promocyjnych
podobnych towarów lub usług. W k ażdej chwili mogą
Państwo zrezygnować z otrzymywania tych materiałów.

2. Przechowywanie
IPK przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres uzasadniony naszymi celami
przetwarzania i/lub przez okres wymagany przez prawo.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania, prosimy o kontakt
z Administratorem za pomocą danych kontaktowych, które podaliśmy powyżej.
3. Odbiorcy
Udostępniamy Państwa dane osobowe dalszym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji danego celu. Poniżej przedstawiamy odbiorców, którym możemy udostępniać Państwa dane
osobowe. Nigdy nie będziemy niepotrzebnie udostępniać Państwa danych osobowych.
Odbiorca
Funkcja
Grupa MM

IPK przekazuje Państwa dane osobowe spółkom
zależnym i/lub stowarzyszonym, jeżeli jest to konieczne do
świadczenia odpowiednich usług lub w zakresie, w jakim
ich pomoc jest wymagana do realizacji odpowiedniego
celu.

3. Strony Trzecie [Dritte]

1.
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są
zarządzane w systemie IT, Państwa dane osobowe będą
przekazywane do tych usługodawców i odpowiednio
przetwarzane.
2.
W przypadku, gdy zatrudniamy zewnętrznych
usługodawców do pomocy w działaniach z zakresu PR,
Państwa dane osobowe będą odpowiednio udostępniane
i przetwarzane.

4. Przekazywanie danych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane poza UE/EOG.
PAŃSTWA PRAWA
Przysługują Państwu poniższe prawa dotyczące Państwa danych osobowych. W celu skorzystania
z tych praw lub uzyskania dalszych informacji, można skontaktować się z Administratorem danych.
1. Dostęp do swoich danych - Artyk uł 15 RODO
Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także dostępu
do tych danych.
2. Sprostowanie swoich danych - Artyk uł 16 RODO
Mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są niedokładne lub
niekompletne, również w formie oświadczenia uzupełniającego.
3. Usunięcie swoich danych - Artykuł 17 RODO
Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie ma
zastosowania żaden wyjątek obowiązku zachowania danych osobowych.
4. Ograniczenie przetwarzania przez nas Państwa danych - Artykuł 18 RODO.
W szczególnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych;
5. Przenoszenie danych - Artykuł 20 RODO
W pewnych okolicznościach mogą Państwo być uprawnieni do żądania, aby Państwa dane osobowe
zostały Państwu dostarczone w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma to zastosowanie,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (Artykuł 6 ust. 1 lit. a), gdy na
podstawie zgody przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych (Artykuł 9 ust. 2 lit. a) lub
gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. b. To prawo do przenoszenia
danych obejmuje prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi.
6. Prawa osób, których dane dotyczą: Sprzeciw
Sprzeciw co do przetwarzania przez nas Państwa danych - Artykuł 21 RODO
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań realizowanych
w interesie publicznym (Artykuł 6 ust. 1 lit. e), w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych
interesów administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) lub w celu marketingu bezpośredniego
i profilowania z tym związanego (Artykuł 21 ust. 2), mają Państwo możliwość, na podstawie
przesłanek związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych.
Skargi
Zawsze zachowują Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku
z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

