
 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.testujceresit.pl  

 

1. Administrator danych 

Współadministratorami danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową 

www.testujcresit.pl („Strona internetowa”) oraz jej podstrony są: 

a) Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41; 

b) Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3.  

W dalszej części w/w podmioty będą zwane łącznie „Współadministratorami”. Dane Osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Współadministratorzy w drodze 

wspólnych uzgodnień ustalili, zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków 

wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez kontakt ze 

Współadministratorami, w sposób opisany w pkt. 10. 

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie korzystania ze Strony internetowej, za pośrednictwem której 

komunikowana jest akcja pn. „Testuj Ceresit”.  

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkownika i wyjaśnienie mu w sposób 

przejrzysty: 

• jak i dlaczego Współadministratorzy zbierają, przetwarzają i przechowują dane osobowe 

użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze Strony internetowej, 

• na czym polega rola Współadministratorów danych osobowych użytkownika, oraz 

• jakie są prawa użytkownika i obowiązki Współadministratorów w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

2. Cele przetwarzania 

Współadministratorzy przetwarzają dane użytkowników Strony internetowej w celu zapewnienia 

funkcjonalności tej Strony internetowej oraz dla celów analitycznych.  

3. Podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe użytkowników Strony internetowej przetwarzamy na podstawie naszego 

uzasadnionego interesu jakimi mamy w tym, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony 

internetowej. W przypadku, kiedy dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies funkcjonalnych, 

analitycznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, którą udzielasz w panelu 

ustawień cookies. 

4. Odbiorcy Twoich danych 

W ramach dążenia do realizacji wymienionych wyżej celów, Współadministratorzy mogą ujawnić dane 

osobowe użytkownika zewnętrznym podmiotom, jeśli jest to potrzebne do zrealizowania określonych 

działań (np. usług). Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi dostawcy usług IT, 

usług chmury i baz danych. 

5. Pliki cookie i inne podobne technologie 

Na naszej Stronie internetowej stosujemy pliki cookies oraz inne podobne im technologie, dzięki 

którym dochodzi o zbierania i przetwarzania informacji dotyczących korzystania z naszej Strony 
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internetowej. Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o 

konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie 

informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Więcej informacji o szczegółowych zasadach, na 

jakich stosujemy pliki cookies i podobne technologie można znaleźć w zakładce „Polityka cookies”. 

6. Podejmowanie automatycznych decyzji, w tym profilowanie 

Dane osobowe użytkowników Strony internetowej mogą być wykorzystywane przez 

Współadministratorów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zwłaszcza 

przy przetwarzaniu danych w celach marketingowych i przygotowywania spersonalizowanych ofert i 

promocji związanych z produktami Henkel. 

Czynności profilowania, których dokonujemy w żadnym wypadku nie będą wywoływać wobec 

użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. 

Oznacza to, że na podstawie zebranych poprzez Stronę internetową danych osobowych, zostaną 

przypisane użytkownikom w sposób automatyczny pewne cechy lub tendencje – typowe dla osób, 

które również takie dane osobowe podały. Dzięki takim działaniom, Współadministratorzy będą mogli 

zaoferować użytkownikom takie produkty, co do których istnieje najwyższa szansa, że będą dla nich 

interesujące. 

7. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych lub zgłoszenia przez użytkownika żądania ograniczenia przetwarzania albo 

usunięcia danych osobowych. 

8. Zasady gromadzenia danych osobowych 

Użytkownik nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych – jest to w pełni dobrowolne. 

Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach odmowa podania danych osobowych może 

mieć wpływ na sposób przeglądania przez użytkownika Strony internetowej i uniemożliwić mu 

korzystanie z niektórych jej funkcji.  

9. Prawa użytkownika 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Współadministratorów z następujących praw: 

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich 

przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania 

(zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w 

art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych 

na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych 

przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu 

usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres 

przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),  

c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach 

realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 

ust. 1 RODO).  



 

 

10. Dane kontaktowe 

Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą dane 

osobowe pełni Albedo Marketing sp. z o.o. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować 

się na adres e-mail: dane@aledbomarketing.pl lub wysyłając list na adres siedziby Albedo Marketing 

sp. z o.o.  tj. ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. W Albedo Marketing Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor 

ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do Inspektora to: 

iod@albedomarketing.pl. 

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych,  

w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, 

które umożliwią weryfikację jej tożsamości. 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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