Polityka prywatności
W ramach naszych obowiązków informacyjnych (art. 13 i nast. RODO) informujemy Państwa jako
użytkowników o tym, jakie dane są przetwarzane podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej i na jakiej
podstawie prawnej się to odbywa. Ponadto udzielamy informacji o tym, jakie metody techniczne i
organizacyjne stosujemy do ochrony Państwa danych oraz jakie prawa przysługują Państwu wobec nas i wobec
właściwego organu nadzorczego.

1. Informacje dotyczące administratora
Konsorcjum firm Grupy Simba Dickie
składające się z firm wymienionych w załączniku.

2. Inspektor ochrony danych w Grupie Simba Dickie
Pan Volkhard Wacker (koncern)
Pani Petra Müller (oddział Burghaslach)
Pan Norbert Pillmann (oddział Sonneberg)
Z naszymi inspektorami ochrony danych można się skontaktować pod następującymi adresami e-mail:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
Korzystanie z naszej strony internetowej w celach informacyjnych
Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzane są tzw. pliki dziennika, wskutek czego
następuje ich zautomatyzowana rejestracja w naszym systemie.
Następujące pliki dziennika są przetwarzane automatycznie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

adres IP komputera, na którym jest wyświetlana strona
typ używanej przeglądarki internetowej
system operacyjny i jego wersja
interfejs systemu operacyjnego
wyświetlane strony
data i godzina odwiedzin
różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (ang. GMT)
status dostępu / kod odpowiedzi http
przesłana ilość danych
strona odsyłająca

Państwa dane nie są zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi.
Przetwarzanie ww. danych jest konieczne do udostępnienia naszej strony internetowej.
Podstawę prawną przetwarzania danych do celów anonimizacji stanowi art. 6 (1) podpunkt f RODO.

4. Formularz kontaktowy
Na pośrednictwem formularza kontaktowego mogą się Państwo skontaktować z nami drogą elektroniczną, aby
np. przesłać nam opinię lub zadać pytanie. W ramach korzystania z tej możliwości przekazują nam Państwo
następujące dane:
·
·
·
·

adres e-mail (aby nawiązać z Państwem kontakt)
imię i nazwisko (w celu zapobiegania nadużyciom)
wiadomość i tytuł
numer telefonu (dobrowolnie)

Oprócz danych, które przekazują nam Państwo dobrowolnie, zapisujemy czas (datę i godzinę) przekazania nam
danych oraz Państwa adres IP. Przetwarzanie tych danych jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym
interesem (art. 6 (1) RODO), aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów i zapobiegać nadużyciom. Dane,
które gromadzimy dodatkowo podczas nawiązywania z nami kontaktu są usuwane, kiedy nie są już potrzebne,
najpóźniej po całkowitym wyjaśnieniu sprawy stanowiącej przedmiot nawiązania przez Państwa kontaktu.
Wraz z wysłaniem formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa
danych. Dane te są przechowywane do momentu, kiedy nie są już potrzebne ze względu na osiągnięcie celu
konwersacji z Państwem, a sprawa stanowiąca przedmiot nawiązania kontaktu jest całkowicie wyjaśniona.
Jeżeli za pośrednictwem strony internetowej zawierają Państwo z nami umowę, Państwa dane będą
przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji umowy. W pozostałym zakresie
przechowujemy Państwa dane tylko w celu spełnienia obowiązków umownych lub prawnych (np. obowiązków
podatkowych) (art. 6 (1) RODO).
5. Kontakt przez e-mail
Oczywiście mogą się Państwo skontaktować z nami również za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dane
osobowe przekazane przez Państwa w mailu są u nas zapisywane. Przekazywanie danych osobom trzecim nie
ma miejsca. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania i usuwane po spełnieniu
celu komunikacji.
Jeżeli za pośrednictwem e-maila chcą Państwo z nami zawrzeć umowę (np. zamówienie), to dodatkową
podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 (1) RODO. Dane są przechowywane
tak długo, jak długo wymaga tego realizacja umowy. W pozostałym zakresie przechowujemy Państwa dane
tylko w celu spełnienia obowiązków umownych lub prawnych (np. obowiązków podatkowych).
W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych
informując nas o tym drogą mailową na adres „datenschutz@simba-dickie.com”. W takim przypadku wszystkie
dane osobowe z konwersacji zostaną usunięte i kontynuacja konwersacji nie będzie już możliwa.
6. Newsletter
Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość bezpłatnej subskrypcji newslettera. Potrzebujemy do tego
Państwa adresu e-mail i oświadczenia o wyrażeniu zgody. Wraz z wysłaniem zgłoszenia do newslettera
wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych.
Inne dane, np. imię i nazwisko, są podawane dobrowolne i służą do osobistego zwracania się do Państwa.
Zamówiony newsletter zostanie Państwu dostarczony dopiero wówczas, gdy potwierdzą Państwo swoje
zgłoszenie za pomocą linku znajdującego się w wysłanej w tym celu wiadomości e-mail. Chcemy w ten sposób
zapewnić możliwość subskrypcji newslettera tylko przez Państwa osobę.

Dodatkowo w ramach zgłoszenia do newslettera zapisujemy datę i godzinę przekazania Państwa danych oraz
Państwa adres IP. Przetwarzanie tych danych jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem wg. art. 6
(1) RODO, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów i zapobiegać nadużyciom.
Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim i przetwarzamy je wyłącznie w ramach wysyłki
newsletterów.
Państwa dane i adres e-mail są przechowywane tylko przez okres aktywnej subskrypcji newslettera, o ile
dysponujemy Państwa zgodą w tym zakresie. Dane, które dodatkowo gromadzimy automatycznie podczas
Państwa zgłoszenia (adres IP, data i godzina) są usuwane najpóźniej po Państwa rezygnacji z subskrypcji
newslettera.
Możliwość sprzeciwu / rezygnacja z newslettera
W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji lub anulować subskrypcję newslettera.
Odpowiedni link znajdą Państwo w każdym newsletterze. Za jego pośrednictwem wycofują Państwo swoją
zgodę lub sprzeciwiają się dalszemu wykorzystywaniu Państwa danych do celów wysyłki newslettera.

7. Piki cookie
Wskazówka: Mogą Państwo sami zadbać o to, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane
żadne pliki cookie albo aby możliwe było zapisywanie tylko określonych plików cookie. W tym celu
należy wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Można tam również zobaczyć i
usunąć zapisane pliki cookie.
Jeżeli zablokują Państwo wszystkie pliki cookie, może się okazać, że korzystanie z funkcji naszej strony
internetowej nie będzie możliwe w pełnym zakresie.
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Cookie to pliki tekstowe, które w ramach
Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są przesyłane przez nasz serwer do Państwa
przeglądarki i przechowywane przez nią na Państwa komputerze do późniejszego wykorzystania. Plik
cookie umożliwi zatem identyfikację Państwa przeglądarki internetowej, kiedy ponownie odwiedzą
Państwo naszą stronę internetową.
Prosimy o zwrócenie uwagi na możliwość ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej.
a. Własne pliki cookie
Stosujemy własne pliki cookie, aby zapewnić funkcjonalność naszej strony internetowej. Niektóre
elementy naszej strony internetowej wymagają, aby Państwa przeglądarka była rozpoznawana po
zmianie strony.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w plikach cookie, które stosujemy na naszej
stronie internetowej do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej i naszej oferty,
stanowi art. 6 (1) RODO.
Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Zgodnie z wyjaśnieniami na wstępie tego punktu, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej
mogą Państwo umożliwić lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. W dowolnym momencie mogą
Państwo usunąć pliki cookie, które już zostały zapisane przez Państwa przeglądarkę. Ograniczenie lub

wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej może uniemożliwić korzystanie ze
wszystkich funkcji w pełnym zakresie.
b. Obce pliki cookie (third party cookies / pliki cookie osób trzecich):
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie tzw. „osób trzecich”. Oznacza to, że w ramach
Państwa wizyty na naszej stronie internetowej dane z Państwa przeglądarki są wysyłane na serwer
osób trzecich i tam zapisywane.

aa. Google Analytics
Na naszej stronie internetowej zintegrowana jest usługa analityczna Google Analytics świadczona
przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (zwana dalej: „Google
Analytics”).
Korzystamy z funkcji Google Analytics, aby zanonimizować Państwa adres IP przed zapisaniem lub
przetwarzaniem. Państwa adres IP jest z reguły skracany na terenie Unii Europejskiej / EOG i dopiero
w tej formie przekazywany na serwer Google w USA. Przetwarzanie dotyczących Państwa informacji
odbywa się w sposób spseudonimizowany i nie będziemy ich łączyć z Państwa innymi danymi
osobowymi.
Zgromadzone w ten sposób dane wykorzystujemy do celów statystycznych, aby zoptymalizować
naszą stronę internetową i oferty.
Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących
Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz
przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną
pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).
Mogą Państwo samodzielnie wyłączyć zapisywanie plików cookie Google w ustawieniach swojej
przeglądarki lub uniemożliwić przetwarzanie swoich danych klikając następujący link i włączając „optout”: proszę kliknąć ten link.Spowoduje to zainstalowanie „cookie opt-out”, który zapobiega
zapisywaniu Państwa danych użytkownika na tej stronie internetowej.

Politykę prywatności Google znajdą Państwo pod następującym linkiem:
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

bb. Matomo (dawniej Piwik)
Na naszej stronie wykorzystujemy otwartoźródłowe oprogramowanie oferowane przez Matomo
(matomo.org). Ten rodzaj analizy pozwala nam stwierdzić, ilu gości weszło na naszą stronę.
Oprogramowanie Matomo anonimizuje adresy IP przed ich zapisaniem. Przetwarzanie dotyczących
Państwa informacji (do celów anonimizacji) odbywa się w sposób spseudonimizowany i nie będziemy
ich łączyć z Państwa innymi danymi osobowymi.

Zgromadzone w ten sposób dane wykorzystujemy do celów statystycznych, aby zoptymalizować
naszą stronę internetową i oferty.
Mogą Państwo sami wyłączyć zapisywanie plików cookie Matomo bezpośrednio w swojej
przeglądarce.

Salesforce
Firma Nexum przetwarza dane za pomocą oprogramowania Salesforce w oparciu o ustawione pliki
cookie dla naszych biuletynów.
Odpowiednie informacje o ochronie danych można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/

8. Inne treści podmiotów trzecich, które są zaimplementowane na naszej stronie
YouTube
Aby zapewnić atrakcyjny wygląd naszej strony internetowej, integrujemy filmiki z serwisu Youtube
oferowanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (zwanego dalej:
„YouTube”). Stosujemy przy tym rozszerzony tryb ochrony danych[AH6], w ramach którego dzielimy się
informacjami o Państwu z serwisem YouTube tylko wówczas, gdy aktywują Państwo filmik kliknięciem przycisku
odtwarzania.
Kiedy włączają Państwo filmik, YouTube stosuje pliki cookie, aby zbierać informacje w celu analizy i poprawy
funkcjonalności dla użytkowników. Zgodnie z informacjami od YouTube dane są przetwarzane w sposób
spseudonimizowany. Jeżeli jednak są Państwo zalogowani na swoim koncie Google lub YouTube, dane mogą
zostać powiązane bezpośrednio z Państwa kontem YouTube.
Więcej informacji na temat ochrony danych, również okresu przechowywania Państwa danych przez YouTube,
można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.
Podstawę prawną integracji usług YouTube na naszej stronie internetowej, a tym samym związanego z tym
przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 (1) RODO.
Sieci społecznościowe – Facebook
Nasze strony internetowe udostępniają tzw. „wtyczki społecznościowe” sieci Facebook (Facebook Inc, 1601
Willow Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone, 650-618-7714).
Wtyczki te można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Facebooka „Lubię to” (symbol kciuka w górę).
Listę wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Uruchomienie takiej wtyczki podczas wizyty na naszej stronie internetowej powoduje nawiązanie połączenia z
serwerami Facebooka, dane są przesyłane do Facebooka i tam zapisywane. Dzieje się tak niezależnie od tego,
czy mają Państwo konto na Facebooku, czy nie.
Nie mamy wpływu na rodzaj, zakres oraz wykorzystywanie danych przekazanych do Facebooka. Nie mamy
również informacji na temat usuwania zgromadzonych danych.

Jeżeli jako użytkownicy Facebooka są Państwo zalogowani na Facebooku podczas wizyty na naszej stronie, to
Państwa dane są dodawane do profilu na Facebooku. Aby uniknąć takiego transferu danych,
muszą się Państwo wylogować z Facebooka przed wyświetleniem naszej strony internetowej.
Więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania i zapisywania Państwa danych osobowych przez
portal Facebook można znaleźć pod adresem:
http://www.facebook.com/about/privacy/.
Podstawę prawną wykorzystywania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zd. podpunkt f RODO.
9. Dane kandydatów do pracy
Na naszej stronie internetowej informujemy o wakatach w naszym zespole, a Państwo mogą nam przesłać
aplikację e-mailem. Przetwarzamy Państwa dane w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji. Oznacza to, że
z Państwa aplikacją zapoznają się pracownicy odpowiedzialni za wstępną selekcję. Nie przekazujemy Państwa
danych osobom trzecim i nie wykorzystujemy ich do innych celów.
W razie odmowy niezwłocznie usuwamy Państwa dane. Na wypadek prawnie uzasadnionego interesu Państwa
aplikacji przechowujemy dane przez okres maksymalnie sześciu miesięcy, chyba że wyrażą Państwo zgodę na
dłuższe przechowywanie danych, abyśmy mogli się np. skontaktować z Państwem po upływie tego czasu.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi § 26 federalnej ustawy o ochronie danych
osobowych (BDSG) oraz art. 88 RODO.
10. Państwa prawa
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, to w rozumieniu RODO są Państwo „osobami, których dane dotyczą”.
Przysługują Państwu następujące prawa:
a.

prawo do informacji

Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo otrzymać następujące informacje:
·
cele przetwarzania
·
kategorie przetwarzanych danych osobowych
·
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawniamy lub będziemy jeszcze ujawniać Państwa dane
osobowe,
w szczególności odbiorcy danych w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych
·
o ile to możliwe, planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych
lub, jeżeli nie ma takiej możliwości, kryteria ustalania tego okresu
·
istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa
danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania przez nas lub
prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
·
istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
·
jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od Państwa, wszystkie dostępne
informacje o pochodzeniu danych
·
istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22
(1) i (4) RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – konkretne informacje o
zastosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutkach tego typu
przetwarzania dla Państwa.

Jeżeli przekazujemy Państwa dane do międzynarodowej organizacji lub kraju trzeciego, mają Państwo również
prawo zażądać informacji o tym, czy istnieją odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO w związku z
przekazaniem.
b.

Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia zapisanych przez nas danych, jeżeli dane te są
niepoprawne lub niekompletne. W takim przypadku niezwłocznie sprostujemy lub uzupełnimy dane.
c.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W określonych okolicznościach mają Państwo również prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania
Państwa danych osobowych. W tym celu musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
·
·

·

·

d.

poddają Państwo w wątpliwość poprawność danych osobowych i to na okres, który
umożliwia nam sprawdzenie poprawności danych osobowych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych
i zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystywania danych
osobowych
dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania,
jednak Państwo potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń prawnych albo
wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) RODO na czas
ustalenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przeważają nad Państwa interesami.

Prawo do usunięcia

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli jesteśmy do
tego zobowiązani. Ma to miejsce w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:
·

Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone
lub przetworzone w inny sposób.
·
Wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 (1)
podpunkt a lub
art. 9
(2) podpunkt a RODO, a nie istnieje inna podstawa prawna
przetwarzania.
·
Zgodnie z art. 21 (1) RODO złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania albo zgodnie z art. 21 (2) RODO złożą Państwo
sprzeciw wobec przetwarzania.
·
Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
·
Usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego
nałożonego przez prawo unijne lub obowiązujące u nas prawo państwa członkowskiego.
·
Państwa dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowanymi usługami
spółki informacyjnej zgodnie z art. 8 (1) RODO.

Jeżeli podaliśmy Państwa dane osobowe do publicznej wiadomości, a zgodnie z powyższymi warunkami
jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji –
podejmiemy stosowne środki, również natury technicznej, aby poinformować innych administratorów danych,
którzy przetwarzają te dane osobowe, że zażądali Państwo od nas usunięcia wszystkich linków prowadzących
do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.
Jednak Państwa prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne (wyjątki):

·
do korzystania z prawa do swobodnego wyrażania poglądów i prawa do informacji
·
do spełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania zgodnie z obowiązującym nas prawem
UE
lub prawem państw członkowskich albo do wypełnienia
zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, które
zostało nam powierzone
·
z przyczyn wynikających z interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9
(2) podpunkt h oraz i, a także art. 9 (3) RODO
·
do celów archiwizacji leżącej w interesie publicznym lub historycznych
celów badawczych zgodnie z art. 89 (1) RODO, o ile prawo wymienione w (1)
prawdopodobnie uniemożliwia lub poważnie zakłóca realizację celów tego przetwarzania
albo
·
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

e.

Prawo do poinformowania

Jeżeli skorzystali Państwo wobec nas z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, jesteśmy
zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe, o
sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub
będzie wymagało nieproporcjonalnych nakładów.

f.

Prawo do przenoszenia danych

Pod poniższymi warunkami mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i prawo do
zażądania przekazania tych danych innemu administratorowi:
(1) Przetwarzanie opiera się na zgodzie według art. 6 (1) podpunkt a lub art. 9 (2) podpunkt a RODO lub na
umowie zgodnie z art. 6 (1) podpunkt b oraz
(2) przetwarzanie odbywa się metodą zautomatyzowaną.
Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne oraz nie narusza wolności
i praw innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie jest wymagane do spełnienia zadania
leżącego w interesie publicznym lub związanego z powierzonym nam sprawowaniem władzy publicznej.
g.

Prawo do sprzeciwu

Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie
sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 (1) podpunkt e
lub podpunkt f RODO. Dotyczy to również profilowania, o którym mowa w niniejszych przepisach.
Po wniesieniu sprzeciwu dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że udowodnimy
podlegające ochronie obligatoryjne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami
i wolnościami albo przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, mają Państwo
prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych na potrzeby tego typu reklamy. Dotyczy to
również profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie
będziemy ich już przetwarzać do tych celów.
h.

Prawo do wycofania zgody

Zgodnie z art. 7 (3) RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody
nie narusza legalności wcześniejszego przetwarzania.
i.

Prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym, niezależnie od innych administracyjnoprawnych lub sądowych środków zaskarżenia. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w
szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Listę inspektorów ochrony danych w poszczególnych krajach wraz z ich danymi osobowymi można znaleźć pod
następującym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Aktualność niniejszej Polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności ze skutkiem na przyszłość.
Stan na: 01 kwietnia 2022

Załącznik
Przedsiębiorstwa powiązane z Grupą Simba Dickie można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/

