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Obowiązki informacyjne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO)  
 
Informacje ogólne 
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Traktujemy je poufnie, zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych oraz postanowieniami naszej polityki ochrony danych osobowych. 
Danymi osobowymi są informacje umożliwiające Państwa bezpośrednią lub pośrednią identyfikację. Niniejsza 
informacja wyjaśnia, jakiego rodzaju dane gromadzimy oraz jak je przetwarzamy. Wyjaśnia ona także, jak i w 
jakim celu się to odbywa. 
 
Administrator Danych (podmiot odpowiedzialny) 
 
Administratorem jest Grupa Schuko. Składają się na nią poniższe spółki:  
Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH, Gewerbepark 2, D-49196 Bad Laer,  
Telefon +49 (0) 54 24 8060, E-Mail: info(at)schuko.de 
Schuko Bad Saulgau GmbH & Co. KG, Mackstraße 18, DE-88348 Bad Saulgau,  
Telefon +49 (0)7581 / 4871-0, E-Mail: saulgau(at)schuko.de 
Schuko Knetzgau GmbH & Co. KG, Industriestraße 22, DE-97478 Knetzgau,  
Telefon +49 (0)9527 / 9228-0, E-Mail: knetzgau(at)schuko.de 
Schuko Kirchberg GmbH & Co. KG, Hugo-Wagener-Straße 11, DE-55481 Kirchberg/Hunsrück, 
Telefon +49 (0)6763 / 30319-0, E-Mail: kirchberg(at)schuko.de 
Schuko Trebbin GmbH & Co. KG, Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1, DE-14959 Trebbin, 
Telefon +49 (0)33731 / 867-0, E-Mail: trebbin(at)schuko.de 
Schuko Quickborn GmbH & Co. KG, Pascalstraße 22, DE-25451 Quickborn, 
Telefon +49 (0)4106 / 7671-0, E-Mail: quickborn(at)schuko.de 
Schuko Polska Sp.z.o.o., Biskupie Sarnowskie 9, L-62-561 Slesin,  
Telefon +48 (0) 63 / 245 64 00, Faks +48 (0) 63 / 245 61 29, E-Mail: slesin(at)schuko.pl 
Schuko International GmbH & Co. KG, Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1, DE-14959 Trebbin,  
Telefon +49 (0)33731 / 77 77 -94 / -95, E-Mail: international(at)schuko.com 
 
Wspólną stroną internetową Grupy Schuko jest: www.schuko.de 
 
Inspektor ochrony danych (zewnętrzny) 
Dr Johannes Schröder  
Griegstr. 6, 49565 Bramsche 
Telefon: +49 5461 886299 
Faks:   +49 5461 886387 
E-Mail: datenschutz@schuko.de kontakt w języku polskim: kodo@schuko.com 
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzamy dane osobowe tylko, jeśli istnieje odpowiednia podstawa prawna, a zatem gdy 
 

 uzyskano zgodę osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a RODO) 
 odbywa się to w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1b RODO) 
 istnieją uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1f RODO) 
 odbywa się to w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. zgodnie z ustawą o podatku VAT, ordynacją 

podatkową, kodeksem socjalnym, itp.). 
 
Przetwarzanie danych, kategorie danych osobowych i grupy osób, których dotyczą dane 
Wszystkie dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych (RODO) i obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. 
 
Przetwarzamy Państwa następujące dane: 
nazwa firmy bądź organu, nazwisko i imię osób kontaktowych i użytkowników, adres, numer telefonu i faksu, 
adres mailowy, dane konta bankowego, umowy, zlecenia, rachunki, dowody dostaw. Dane te należą do 
następujących kategorii danych: danych identyfikacyjnych, danych komunikacyjnych, danych finansowych, 
danych zleceń, umów oraz danych rozliczeniowych. 
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Dane dotyczą następujących grup osób: klientów (klientów prywatnych i instytucjonalnych), interesentów 
pracowników. 
 
Wykorzystanie Państwa danych (cel) 
Dane zbieramy i przetwarzamy, 
 

 aby móc zidentyfikować Państwa jako klienta 
 aby odpowiednio zareagować na Państwa zapytanie lub zamówienie 
 w celu realizacji umowy 
 na potrzeby korespondencji z Państwem 
 w celu wystawienia faktury 
 w celach informacyjnych 

 
Nie przekazujemy Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji zapytań i 
zamówień (np. wysyłki, spedycji) 
 
Prawa osoby, której dotyczą dane 
Będąc osobą, której dotyczą dane, mają Państwo prawo w dowolnym momencie 
 

 uzyskać bezpłatną informację o Państwa zapisanych danych osobowych (art. 15 RODO), ich 
pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania Państwa danych, 

 sprostować dane (art. 16 RODO), 
 żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 
 żądać usunięcia danych z zachowaniem istniejących ustawowych obowiązków przechowywania (art. 17 

RODO), 
 wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO), 
 przenieść dane (art. 20 RODO), 
 wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 

 
Odwołanie zgody  
Udzielone uprzednio zgody na przetwarzanie danych można w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na 
przyszłość. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługującego prawa, wystarczy przesłać wiadomość mailową do 
podmiotu odpowiedzialnego (patrz wyżej). 
 
Usuwanie danych osobowych 
Zbierane przez nas dane osobowe po zakończeniu realizacji celu są usuwane z uwzględnieniem ustawowych 
obowiązków przechowywania danych. 
 
Środki techniczno-organizacyjne 
Podejmujemy działania techniczno-organizacyjne, aby móc przetwarzać Państwa dane zachowując wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Szczególną uwagę przywiązujemy wobec naszych systemów i usług przetwarzania do 
zapewnienia ich: 
 

 poufności (art. 32 ust. 1 b RODO), zwłaszcza kontroli wejść, wstępu, dostępu i odrębności. 
 integralności (art. 32 ust. 1 b RODO), zwłaszcza przekazywania, kontroli wpisów, przetwarzania, 

dokumentacji i zlecenia 
dostępności i odporności (art. 32 ust. 1 b RODO), zwłaszcza kontroli dostępności i możliwości 
przywracania danych 

 regularnego testowania, mierzenia i oceniania (art. 32 ust. 1 d RODO; art. 25 ust. 1 RODO), 
zwłaszcza poprzez system zarządzania ochroną danych, zachowanie zasady prywatności w 
ustawieniach domyślnych i kontroli organizacyjnej. 


