Informacje na temat ochrony danych
Informacja dotycząca przetwarzania danych dla producentów, klientów, usługodawców wzgl.
podwykonawców oraz osób ubiegających się o pracę, praktykantów i gości Grupy ECOMAL
w Europie
Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym centralnie za przetwarzanie danych przez wszystkie spółki Grupy ECOMAL w
Europie jest ECOMAL Europe GmbH (dalej określana mianem „ECOMAL“). Spółka ta jest reprezentowana
przez Prezesa Zarządu, Alexander Dziadur i Dirk Sandmann.
Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego oraz jego przedstawicieli:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:

Wilhelm-Schauenberg-Str.7, 79199 Kirchzarten, Niemcy
+49 7661 395-0
+49 7661 395-980
info@ecomal.com

Pełnomocnik ds. ochrony danych
Firma ECOMAL zaangażowała zewnętrznego pełnomocnika ds. ochrony danych:
Adwokat Marc E. Evers
DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Weilerstr. 9
79252 Stegen, Niemcy
Tel.: +49 761 - 3876955
E-mail: datenschutz@datasekure.de
www.datasekure.de
Kategorie danych osobowych
Firma ECOMAL przetwarza następujące dane osobowe (dalej określane jako „dane osobowe” lub „dane”)
producentów, klientów, usługodawców wzgl. podwykonawców oraz osób ubiegających się o pracę,
praktykantów i innych osób odwiedzających firmę oraz wszelkich pracowników ww. osób (dalej określanych
pojedynczo mianem „osoby, której dane dotyczą” wzgl. zbiorowo mianem „osób, których dane dotyczą”), o ile
dane te zostały rzeczywiście przekazane:









Nazwisko, imię
Firma, adres, kraj
Numer telefonu, faks, e-mail i inne dane kontaktowe
Zawód, stanowisko
Dane dotyczące banku
Dane zdjęciowe (w ramach dostępu w ECOMAL w Kirchzarten)
Dane filmowe (w ramach dostępu w ECOMAL w Kirchzarten)
Inne dane, udostępniane przez osoby, których dotyczą dane, w trakcie trwania stosunku
umownego wzgl.
procesu rekrutacyjnego firmie ECOMAL, np. dane dotyczące daty i miejsca urodzenia,
życiorys, obywatelstwo, numer identyfikacji podatkowej, klasa podatkowa, numer
ubezpieczenia emerytalnego, religia oraz dane dotyczące Kasy Chorych.

.
Przetwarzane dane osobowe nie pochodzą ze źródeł publicznych. Dane przeznaczone do przetwarzania
pochodzą bezpośrednio ze sfery osoby, której dane dotyczą.

Stan na: lipiec 2022

Wersja 1.0

Strona 1 z5

Informacje na temat ochrony danych
Informacja dotycząca przetwarzania danych dla producentów, klientów, usługodawców wzgl.
podwykonawców oraz osób ubiegających się o pracę, praktykantów i gości Grupy ECOMAL
w Europie

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną są następujące zezwolenia zgodne z art. 6 ust.1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO):





art.6 ust.1 zd.1 punkt a RODO (zgodna danej osoby, której dane dotyczą),
art.6 ust.1 zd.1 punkt b RODO (realizacja umowy z daną osobą, której dane dotyczą),
art.6 ust.1 zd.1 punkt c RODO (wypełnianie zobowiązania prawnego podlegającego firmie ECOMAL),
i/lub
art.6 ust.1 zd.1 punkt f RODO (zapewnienie uzasadnionego interesu firmy ECOMAL lub innego
podmiotu trzeciego bez przeważającego interesu i podstawowych wolności osoby, której dane
dotyczą).

Cel przetwarzania i zapisywania danych
Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych jest związane z celami administracyjnymi oraz z
rozliczeniami osoby, której dotyczą dane, a także z komunikacją z nią oraz z realizacją i utrzymywaniem
danego stosunku umownego wzgl. procesu rekrutacyjnego oraz z reklamą, nawiązywaniem kontaktów w celu
udostępniania informacji, wyjaśniania kwestii technicznych, zaproszenia na targi, dosyłania wzorców części
oraz z celami organizacyjnymi i z przesyłaniem newsletterów i realizacją webinarów.
Firma ECOMAL zapisuje pozyskiwane dane w wewnętrznym systemie elektronicznego przetwarzania danych
firmy ECOMAL oraz fizycznie w działach technicznych i u zewnętrznych podmiotów działających na zlecenie
firmy ECIMAL. Firma ECOMAL zabezpiecza pozyskiwane dane osobowe przed dostępem osób
niepowołanych, stosując zgodne z prawem działania organizacyjne i techniczne.
Odbiorcy danych osobowych
Poszczególne dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie firmy ECOMAL
(np. usługodawcom IT, podmiotom odpowiedzialnym za niszczenie dokumentów itp.).
Poza tym dane osobowe są przekazywane jedynie w ramach ustawowo określonych możliwości
przekazywania danych.
Firma ECOMAL przekazuje dane osobowe osób, których dane dotyczą, podmiotom trzecim, jeżeli:






osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to jednoznaczną zgodę (art.6 ust.1 zd.1 a) RODO),
jest to wymagane w celu realizacji stosunku umownego lub realizacji procesu rekrutacyjnego z
udziałem osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 zd.1 b) RODO),
występuje obowiązek prawny przekazania danych (art. 6 ust. 1 zd. 1 c) RODO),
przetwarzanie jest wymagane w celu ochrony ważnych życiowych interesów osoby, której dane
dotyczą wzgl. jej pracownika lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 zd. 1 d) RODO),
lub jeśli przekazywanie danych jest konieczne w celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu firmy
ECOMAL lub podmiotu trzeciego, o ile występuje przeważający interes niezgodny z celem ochrony w
związku z nieprzekazaniem danych danej osoby, której dane dotyczą. Uzasadnionym interesem firmy
ECOMAL jest utrzymanie wydajności i rentowności przedsiębiorstwa (art. 6 ust.1 zd.1 f) RODO).

Stan na: lipiec 2022

Wersja 1.0

Strona 2 z5

Informacje na temat ochrony danych
Informacja dotycząca przetwarzania danych dla producentów, klientów, usługodawców wzgl.
podwykonawców oraz osób ubiegających się o pracę, praktykantów i gości Grupy ECOMAL
w Europie

Okres przechowywania danych osobowych
Pozyskane dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przechowywane na okres opracowywania zapytania
ogólnego wzgl. zapytania o konkretnej tematyce lub w celu realizacji umów zawartych z osobą, której dane
dotyczą wzgl. realizacji procesu rekrutacji. W przypadku zakończenia opracowywania, ustania stosunku
umownego lub zakończenia procesu rekrutacyjnego wzgl. jeśli osoba, której dane dotyczą, korzysta ze swoich
niżej wymienionych praw, jej dane będą przetwarzane zgodnie z zakresem praw, z których korzysta, a w razie
potrzeby będą usuwane, o ile z przepisów prawa nie wynikają dłuższe terminy przechowywania danych.
Dane zbierane w celach reklamowych, w celach związanych z nawiązywaniem kontaktu i udostępniania
informacji, wyjaśniania kwestii technicznych, zaproszeń na targi, przesyłania wzorców część oraz organizacji,
przesyłania newsletterów i przeprowadzania webinarów są przechowywane, dopóki osoba, której dotyczą
dane, korzysta ze swoich niżej wymienionych praw.
W przypadku upłynięcia ustawowych terminów, w szczególności związanych z prawem podatkowym lub
handlowym, przechowywania danych osobowych, dane osoby, której dotyczą dane, będą zawsze usuwane.
Przekazywanie danych do kraju spoza UE
W razie potrzeby firma ECOMAL przekazuje dane osób, których dane dotyczą, swojej spółce macierzystej
Vishay Europe GmbH (dalej zwanej „Vishay“ ) wzgl. podmiotom powiązanym z Vishay. Firma ECOMAL
nie może w tym zakresie wykluczyć, że dane nie będą przekazywane do kolejnych krajów, także spoza Unii
Europejskiej, w szczególności do USA, w celu przetwarzania w tych krajach. Przestrzeganie praw UE
związanych z ochroną danych gwarantuje umowa Framework Agreement z dnia 01.04.2020 zawarta między
firmą Vishay wzgl. Podmioty powiązane z firmą Vishay oraz firmą ECOMAL i spółkami z nią powiązanymi w
Europie w formie odpowiednich zabezpieczeń w rozumieniu art. 46 ust. 1 RODO. Dane są przekazywane
zgodnie z art. 46 ust .2 c) RODO przy zastosowaniu klauzuli ochrony danych standardowych, które zostały
ustanowione zgodnie z procedurą sprawdzającą wg art.93 ust.2 RODO.
Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:


zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają w każdej chwili prawo do odwołania udzielonej zgody względem
firmy ECOMAL. Skutkiem takiego odwołania jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, do
których odnosiła się przedmiotowa zgoda;



zgodnie z art. 15 RODO mają prawo do zażądania informacji na temat danych osobowych
przetwarzanych przez firmę ECOMAL;



zgodnie z art. 16 RODO mają prawo do zażądania niezwłocznej korekty nieprawidłowych danych lub
do uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez firmę ECOMAL;



zgodnie z art. 17 RODO mają prawo do zażądania usunięcia danych osobowych przechowywanych
przez firmę ECOMAL, o ile przetwarzanie danych nie będzie wymagane w ramach wykonywania praw
związanych ze swobodnym wyrażaniem opinii i przekazywania informacji, z realizacją prawnego
obowiązku lub nie będzie wynikał z przyczyn związanych z realizacją interesu publicznego lub
wnoszeniem roszczeń prawnych bądź ich realizacją lub obroną przed nimi.



zgodnie z art. 18 RODO mają prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na
warunkach określonych w ww. artykule;
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zgodnie z art. 20 RODO, na warunkach określonych w tym artykule, mają prawo do otrzymania danych
osobowych udostępnionych firmie ECOMAL w typowym formacie o odpowiedniej strukturze, dającym
się odczytać przy użyciu określonych urządzeń lub do zażądania przekazania danych innemu
podmiotowi odpowiedzialnemu oraz



zgodnie z art.77 RODO prawo do składania środków zaskarżenia przed organem nadzoru. Organem
nadzoru odpowiedzialnym za firmę ECOMAL jest albo pełnomocnik landu Baden-Württemberg ds.
ochrony danych, Königstraße 10 a, D-70173 Stuttgart, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de, telefon: +49
(0)711 – 615541-0 albo krajowy organ nadzoru danej spółki ECOMAL, która opublikowała niniejsze
informacje na temat ochrony danych.

Prawo do składania środków zaskarżenia
Jeśli firma ECOMAL opiera przetwarzanie danych osobowych na zasadzie rozważania interesów, osoba,
której dotyczą dane, może złożyć środek zaskarżenia wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.
W ramach składania takiego środka zaskarżenia prosimy o podawanie przyczyn, dla których firma ECOMAL
nie powinna przetwarzać danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu firma ECOMAL
zweryfikuje stan rzeczy i albo wstrzyma wzgl. zmodyfikuje sposób przetwarzania danych lub przedstawi i
potwierdzi osobie, której dotyczą dane, konieczne powody przetwarzania związane z ochroną interesów danej
osoby, na podstawie których firma ECOMAL będzie kontynuować przetwarzanie danych.

*W celu uproszczenia przekazu zrezygnowano ze stosowania form charakterystycznych dla poszczególnych
płci. Niezależne od zastosowanych form, zapisy dotyczą w takim samym zakresie pracowników obu płci.
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