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Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońska 81/83 | PL-42-200 Częstochowa | Poland 

Informacja o Ochronie Danych Osobowych 

 

Firma Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska Sp. z o.o.   przetwarza  Państwa dane osobowe 

w celach rozpoczęcia i realizacji zamówień. Niniejsze oświadczenie informuje o przetwarzaniu Państwa 

danych osobowych.  

1. Kontroler Ochrony Danych Osobowych         

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa, 

zwana dalej „Demag”, jest administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe. 

W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych można skontaktować się z administratorem pod 

adresem: SDPL.Info@shi-g.com. 

 

2. Przetwarzanie danych osobowych 

 

a. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją obowiązków wynikających z 

umowy.

 

Zgodnie z aryt.6 ust.1 lit. B Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Państwa dane 

osobowe są przetwarzane w ramach realizacji umowy, o ile taki dokument był z Państwem zawierany.  

Poniższa tabela wskazuje cele przetwarzania oraz kategorie danych przetwarzanych w ramach realizacji 

umowy.  

 

Cel przetwarzania 
 

Kategoria Danych 
 

Odpowiednia 
umowa 

 
Zapewnienie sieci WLAN dla gości 
 
 

 
Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy 

 
Zarządzanie relacjami 
z klientem  

 

 

 Fakturowanie  Nazwa firmy, imię i nazwisko, 
dane kontaktowe, numer konta 
bankowego 

Zarządzanie relacjami 
z klientami, umowy z 
klientami i dostawcami 

 

 

 

 Administrowanie danymi o 

 należnościach 

Nazwa firmy, imię i nazwisko, 
dane kontaktowe, numer konta 
bankowego 

Zarządzanie relacjami 
z klientami, umowy z 
klientami i dostawcami 

 
Tworzenie I zarządzanie 

umowami  

 
Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

Najlepsza możliwa 

realizacja zamówień, 

zarządzanie 
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funkcja relacjami z klientem 

 
Tworzenie kont z danymi 

podstawowymi klientów i 

dostawców 

 
Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

funkcja 

Najlepsza możliwa 

realizacja zamówień, 

zarządzanie 

relacjami z klientem 

 
Zamówienia oraz realizacja 
zamówień 

 

Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

funkcja 

 

Najlepsza możliwa 

realizacja 

zamówień, 

realizacja umów 

serwisowych 

 
Pozyskiwanie ofert 

 
Imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, nazwa firmy, funkcja 

 

Najlepsza możliwa 

realizacja 

zamówień, 

realizacja umów 

serwisowych 

 

Realizacja zapytań i wizyt 

serwisowych  

 
Imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, nazwa firmy, funkcja 

Najlepsza możliwa 

realizacja 

zamówień, 

realizacja umów 

serwisowych 

 

Planowanie wdrożenia 

usług 

 
Imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, nazwa firmy, funkcja 

 

Najlepsza możliwa 

realizacja 

zamówień, 

realizacja umów 

serwisowych 

 
Organizacja webinariów 

 
Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

funkcja, szczegóły spotkania 

Najlepsza możliwa 

realizacja zamówień, 

zarządzanie 

relacjami z klientem 

 
Zarządzanie wizytami  

 
Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

funkcja, szczegóły  wizyty 

 

Najlepsza możliwa 

realizacja zamówień, 

zarządzanie 

relacjami z klientem 

Wysyłanie materiałów 
reklamowych  

 

 
Imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, nazwa firmy, 

 

Zarządzanie 

relacjami z 

klientem 

   Szkolenia (z maszyn) Imię i nazwisko, dane kontaktowe, 
nazwa firmy, funkcja, szczegóły 
szkolenia 

Umowa serwisowa,  
najlepsza możliwa 
realizacja zamówień ,  
zarządzanie relacjami 
z klientem 
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b. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody klienta 

Po wyrażeniu zgody przez Państwa,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, 7 RODO, będziemy gromadzić i 

przetwarzać Państwa dane osobowe. Tę zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Aby uzyskać 

więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt na podany adres SDPL.Info@shi-g.com. Prosimy 

pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na proces przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem 

przed jej wycofaniem.  

 

c. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  z art.6 ust.1 lit. F RODO, to 

uzasadnionym prawnie interesem jest przetwarzanie danych osobowych pracowników firm, z którymi 

podpisaliśmy umowę, w celu realizowania naszej działalności i umów z klientami. 

 

Poniższa tabela wskazuje kategorie danych i cele dla których dane są przetwarzane. 

 

Cel przetwarzania 
 

Kategoria Danych 
 

Odpowiednia 
umowa 

 
Zapewnienie sieci WLAN dla gości 

 
Imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, nazwa firmy 

 
Zarządzanie relacjami 
z klientem   

 

 Fakturowanie  Nazwa firmy, imię i nazwisko, 

 dane kontaktowe, numer konta 

 bankowego 

Zarządzanie relacjami 
z klientami, umowy z 
klientami i dostawcami 

 

Administrowanie danymi o    

należnościach 

 Nazwa firmy, imię i nazwisko, 

 dane kontaktowe, numer konta 

 bankowego 

Zarządzanie relacjami 
z klientami, umowy z 
klientami i dostawcami 

 
Tworzenie i zarządzanie 

umowami  

 
Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

funkcja 

Najlepsza możliwa 

realizacja zamówień, 

zarządzanie 

relacjami z klientem 

 
Tworzenie kont z danymi 

podstawowymi klientów i 

dostawców 

 
Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

funkcja 

Najlepsza możliwa 

realizacja zamówień, 

zarządzanie 

relacjami z klientem 

 
Zamówienia oraz realizacja 
zamówień 

 

Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

funkcja 

 

Najlepsza możliwa 

realizacja 

zamówień, 

realizacja umów 

serwisowych 

 
Pozyskiwanie ofert 

 
Imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, nazwa firmy, funkcja 

Najlepsza możliwa 

realizacja 

zamówień, 

realizacja umów 

serwisowych 

 

Realizacja zapytań i wizyt 

serwisowych  

 
Imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, nazwa firmy, funkcja 

Najlepsza możliwa 

realizacja 

zamówień, 
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3. Odbiorca danych osobowych / przekazywanie do krajów trzecich 

Państwa dane osobowe mogą być  przekazywane i administrowane w ramach firm należących do 

naszej grupy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu. Naszym nadrzędnym uzasadnionym interesem jest centralizacja zadań korporacyjnych 

oraz kontynuacja i wzmocnienie relacji z klientami. 

Przegląd spółek należących do naszej grupy można uzyskać na żądanie pod adresem 

SDPL.Info@shi-g.com. 

RODO wymaga, aby przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich mogło odbywać się, jeśli 

Komisja UE zdecydowała, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony (decyzja 

o odpowiedniej ochronie). 

Komisja UE wydała decyzję w sprawie adekwatności dla Japonii w rozumieniu art. 45 ust. 1, 3 

RODO. Oznacza to, że Komisja Europejska pozytywnie stwierdziła, że specyficzny dla Japonii 

poziom ochrony danych odpowiada poziomowi Unii Europejskiej zgodnie z RODO. 

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym przedstawicielom handlowym w celu 

utrzymywania relacji biznesowych z klientami. Odbywa się to zgodnie z naszym prawnie 

uzasadnionym interesem, a naszym nadrzędnym, prawnie uzasadnionym interesem jest 

nawiązanie, utrzymywanie i wzmacnianie relacji z klientami. Listę naszych przedstawicieli 

handlowych można uzyskać na żądanie pod adresem SDPL.Info@shi-g.com. 

 

 

realizacja umów 

serwisowych 

 

Planowanie wdrożenia 

usług 

 
Imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, nazwa firmy, funkcja 

 

Najlepsza możliwa 

realizacja 

zamówień, 

realizacja umów 

serwisowych 

 
Organizacja webinariów 

 
Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

funkcja, szczegóły spotkania 

Najlepsza możliwa 

realizacja zamówień, 

zarządzanie 

relacjami z klientem 

 
Zarządzanie wizytami  

 
Imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, nazwa firmy, 

funkcja, szczegóły  wizyty 

 

Najlepsza możliwa 

realizacja zamówień, 

zarządzanie 

relacjami z klientem 

Wysyłanie materiałów 
reklamowych  

 

 
Imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, nazwa firmy, 

 

Zarządzanie 

relacjami z 

klientem 

   Szkolenia (z maszyn) Imię i nazwisko, dane kontaktowe, 
nazwa firmy, funkcja, szczegóły 
szkolenia 

Umowa serwisowa,  
najlepsza możliwa 
realizacja zamówień ,  
zarządzanie relacjami 
z klientem 
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Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym dostawcom usług IT. 

Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy o realizacji zamówień, zgodnie 

z którą Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez naszego usługodawcę 

zgodnie z naszymi instrukcjami (np. Wysłanie wiadomości e-mail, wsparcie IT). Przegląd naszych 

usługodawców  IT można uzyskać na żądanie pod adresem SDPL.Info@shi-g.com. 

 

4. Okres przechowywania i usuwania danych osobowych 

Państwa dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, zostaną usunięte po 

rozwiązaniu tej umowy, chyba że istnieją prawne zobowiązania do dalszego przechowywania 

Państwa danych.  

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie, o ile jest to technicznie możliwe, w momencie 

wycofania przez Państwa zgody przetwarzania Państwa danych osobowych lub jeśli nasz prawnie 

uzasadniony interes przetwarzania Państwa danych osobowych wygasł lub też kiedy ochrona 

interesów Państwa, naszych lub stron trzecich nie stoi na przeszkodzie usunięcia danych. 

Interesami wartymi ochrony są na przykład dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych, 

wypełnianie zobowiązań prawnych. 

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody zostaną usunięte natychmiast 

po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że istnieje prawny obowiązek 

dalszego przechowywania Państwa danych osobowych. 

 

5. Przysługujące prawa 

Jeśli dane, które przetwarzamy dotyczą Państwa, Możecie Państwo skontaktować się z nami 

pisemnie na adres Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska sp. z o.o. ul. Jagiellońska 

81/83 42-200 Częstochowa, lub też mailowo (SDPL.Info@shi-g.com) w celu skorzystania z 

następujących praw: 

a. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, mają Państwo prawo żądać informacji na temat 

przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają także Państwo prawo do kopii Państwa danych 

osobowych, które są przedmiotem przetwarzania.  

b. Mają Państwo prawo do natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych Państwa 

danych osobowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.  

c. Mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie 

istnieją żadne zobowiązania prawne, jak ustawowe okresy przechowywania danych lub istniejący 

nadrzędny interes przeciwstawiający się usunięciu danych.  

d. Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa. 

e. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody, mogą Państwo w każdej 

chwili odwołać tę zgodę. Odwołanie decyzji nie ma jednak wpływu na wcześniejszy legalny proces 

przetwarzania Państwa danych.  

f. Mają Państwo prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, przekazanych nam na podstawie 

wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, które są przetwarzane automatycznie, w 

ustrukturyzowanym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i w celu 

przekazania ich stronom trzecim. Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przekazanie wpłynęłoby 

niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Mają Państwo również prawo zażądać, aby Państwa 

dane osobowe, o ile jest to technicznie wykonalne, zostały przekazane przez nas osobom trzecim. 

g. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie 

art. 6 ust. 1 lit. F RODO, to mają Państwo prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie 

przetwarzaniu swoich danych osobowych przetwarzanych na potrzebę naszego uzasadnionego 

prawnie interesu lub interesu publicznego, z powodów wynikających z Państwa szczególnej 
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sytuacji. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa 

danych, chyba że udowodnimy istnienie ważniejszych powodów wymagających ochrony 

przewyższających interesy Państwa, istniejące prawa i wolności lub przetwarzanie jest wymagane 

przy dochodzeniu, wykonywaniu lub obrony roszczeń prawnych. Wycofanie Państwa zgody nie 

posiada wymagań formalnych.  

h. Mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do dowolnego organu nadzorczego, w 

szczególności w państwie członkowskim UE, właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, 

miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia ochrony danych, jeżeli uznają Państwo, iż 

przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z prawem. Dalsze działania 

administracyjne i sądowe do których możecie być Państwo uprawnieni pozostają niezmienione.  

 


