
 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH ZEHNDER 

Stan na dzień 8.5.2018 r. 

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych opisano, jakie dane zbieramy i wykorzystujemy, do jakich 

celów i jak je chronimy. 

1. Obszar obowiązywania i administrator 

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do poniżej podanej strony internetowej www.zehnder.pl 

. Zwracamy uwagę, że znajdują się tutaj odnośniki do innych stron internetowych Zehnder Group, w 
przypadku których mogą obowiązywać inne zasady dotyczące ochrony danych. 

Nazwa oraz adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie: 

Zehnder Polska Sp. z o.o., ul. Kurpiów 14A, 52-214 Wrocław, info@zehnder.pl, 71/367-64-24 

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej może się zdarzyć, że zajdzie konieczność 

wprowadzenia uzupełnień w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W takim przypadku będziemy 

zawsze żądać wyraźnej zgody użytkowników. 

2. Zbieranie danych 

2.1 Informacje ogólne 

Po każdym wejściu na stronę internetową PRZEDSIĘBIORSTWA zbieranych jest szereg danych ogól-

nych. Takie ogólne dane i informacje są przechowane w formie plików dziennika na serwerze. Zbierane 

są następujące dane: 

 adres IP 

 data i godzina zapytania 

 różnica strefy czasowej względem strefy czasowej GMT 

 treść żądania 

 status dostępu/kod http 

 każdorazowo przekazywane ilości danych 

 strona internetowa, z której pochodzi żądanie 

 przeglądarka (w tym język i wersja) 

 system operacyjny 

Podczas korzystania z tych ogólnych danych nie dochodzi do przyporządkowania danych do konkretnej 

osoby. Zbieranie tych danych jest konieczne ze względów technicznych do udostępniania naszej strony 

internetowej oraz zagwarantowania jest stabilności i bezpieczeństwa. Protokołujemy wszystkie wejścia 

na naszą stronę internetową i każde przypadki dostępu do danych na stronie internetowej. Podstawę 

prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 13 

ust. 2 lit. a szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG). 



 

2.2 Formularz kontaktowy 

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, którego można użyć do nawiązania 

kontaktu z nami. Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe są przechowywane do celów prze-

twarzania lub nawiązania kontaktu z osobą nawiązującą kontakt. Takie dane osobowe nie są przekazy-

wane poza Zehnder Group. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b unijnego ogólnego rozpo-

rządzenia o ochronie danych lub art. 13 ust. 1 szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG). 

3. Pliki cookie i monitorowanie sieci 

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisy-

wane są na komputerze użytkownika i tam są ponownie dostępne. Pliki cookie umożliwiają zarejestro-

wanie się do korzystania z naszych usług i personalizacji struktury witryny. W tym celu na naszej stronie 

internetowej włączone są pliki cookie, które zbierają dane takie jak adres IP, godzina i czas odwiedzin, 

liczba odwiedzin, korzystanie z formularza, ustawienia wyszukiwarki, widok prezentacji, ustawienia za-

kładki Ulubione na naszej stronie internetowej. Czas przechowywania plików cookie może się różnić. 

Podstawę prawną stanowi 6 ust. 1 s. 1 lit. f unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub 

art. 13 ust. 1 szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG). 

W dowolnym czasie można wyłączyć zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej strony inter-

netowej, stosując odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce, co spowoduje trwałe zablokowanie 

plików cookie. Ponadto zapisane pliki cookie można w dowolnym czasie usunąć za pomocą przeglą-

darki lub innego programu. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach 

internetowych. W przypadku wyłączenia opcji zapisywania plików cookie w używanej przeglądarce in-

ternetowej niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. 

Wykorzystujemy następujące pliki cookie i narzędzia: 

Plik cookie/narzę-
dzie 

Funkcja Wystawca i dodatkowe informacje 

_ga Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej Google 
Universal Analytics i służy do 
oceny wyszukiwań i zacho-
wań użytkownika na stronie 
internetowej.  

Google LLC: 
https://policies.google.com/privacy 
 
https://developers.google.com/analy-

tics/devguides/collection/analy-
ticsjs/cookie-usage 

_gid Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej Google 
Universal Analytics i służy do 
oceny wyszukiwań i zacho-
wań użytkownika na stronie 
internetowej. 

Google LLC:  
https://policies.google.com/privacy 
 
https://developers.google.com/analy-

tics/devguides/collection/analy-
ticsjs/cookie-usage 

_gat Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej Google 
Universal Analytics i służy do 
ograniczenia zbierania da-
nych na często odwiedza-
nych stronach. 

Google LLC:  
https://policies.google.com/privacy  
 
https://developers.google.com/analy-

tics/devguides/collection/analy-
ticsjs/cookie-usage 



 

__utma Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej Google 
Universal Analytics i służy do 
pomiaru efektywności i 
oceny wyszukiwań oraz za-
chowań użytkownika na stro-
nie internetowej. 

Google LLC:  
https://policies.google.com/privacy 
 
https://developers.google.com/analy-

tics/devguides/collection/analy-
ticsjs/cookie-usage 

__utmb Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej Google 
Universal Analytics i służy do 
pomiaru efektywności i 
oceny wyszukiwań oraz za-
chowań użytkownika na stro-
nie internetowej. 

Google LLC:  
https://policies.google.com/privacy 
 
https://developers.google.com/analy-

tics/devguides/collection/analy-
ticsjs/cookie-usage 

__utmc Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej Google 
Universal Analytics i służy do 
pomiaru efektywności i 
oceny wyszukiwań oraz za-
chowań użytkownika na stro-
nie internetowej; w szczegól-
ności możliwe jest działanie 
ze starszą wersją Google 
Analytics. 

Google LLC:  
https://policies.google.com/privacy 
 
https://developers.google.com/analy-

tics/devguides/collection/analy-
ticsjs/cookie-usage 

__utmt Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej Google 
Analytics i służy do ograni-
czenia zbierania danych na 
często odwiedzanych stro-
nach. 

Google LLC:  
https://policies.google.com/privacy 
 
https://developers.google.com/analy-

tics/devguides/collection/analy-
ticsjs/cookie-usage 

__utmz Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej Google 
Universal Analytics i służy do 
pomiaru efektywności i 
oceny wyszukiwań oraz za-
chowań użytkownika na stro-
nie internetowej. 

Google LLC:  
https://policies.google.com/privacy 
 
https://developers.google.com/analy-

tics/devguides/collection/analy-
ticsjs/cookie-usage 

_dc_gtm_UA-%id Ten plik cookie działa w ramach 
usługi Google Analytics i jest 
wykorzystywany do ograni-
czenia żądań użytkowników, 
jeśli jest ich zbyt dużo. Jeżeli 
zapisywany jest przez Goo-
gle Tag Manager jego nazwa 
brzmi „dc_gtm <property-id> 

Google LLC:  
https://policies.google.com/privacy 
 
https://developers.google.com/analy-

tics/devguides/collection/analy-
ticsjs/cookie-usage  

 
 

has_js Ten plik cookie działa w ramach 
systemu Drupal content ma-
nagement system i służy do 
ustalenia, czy użytkownik 
włączył JavaScript. 

Drupal 

SESS%id Ten plik cookie działa w ramach 
systemu Drupal content ma-
nagement system i jest zapi-
sywany po zalogowaniu się 
użytkownika lub zainicjowa-
niu wyszukiwania. 

Drupal 



 

SSESS%id Ten plik cookie działa w ramach 
systemu Drupal content ma-
nagement system i jest zapi-
sywany po zalogowaniu się 
użytkownika lub zainicjowa-
niu wyszukiwania. Jest to 
bezpieczny plik sesyjny coo-
kie z szyfrowaniem SSL. 

Drupal 

webform-%id Ten plik cookie działa w ramach 
systemu Drupal content ma-
nagement system i służy do 
tymczasowego przechowy-
wania danych w związku z 
formularzami internetowymi: 
sygnatura czasowa, ścieżka, 
nazwa domeny, bezpieczeń-
stwo, httponly 

Drupal 

_mkto_trk Ten plik cookie działa w ramach 
usługi marketingu za pośred-
nictwem poczty elektronicz-
nej Marketo i umożliwia po-
wiązanie na stronie interne-
towej zachowań użytkownika 
z odbiorcą kampanii marke-
tingowej za pośrednictwem 
poczty e-mail, w celu zbada-
nia skuteczności kampanii.  

Marketo Inc.: 
https://documents.marketo.com/le-

gal/privacy/ 

myzehnder-%id Ten plik cookie zbiera dane 
użytkownika: nazwę użyt-
kownika, identyfikator użyt-
kownika, język, kraj, pobie-
rane dane, zakładkę 

Zehnder Group 

mobile_switsch_mode Ten plik cookie przechowuje in-
formacje o preferowanej roz-
dzielczości ekranu, o ile użyt-
kownik dokonał takiego wy-
boru. 

Zehnder Group 

_pk_id%id Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej open so-
urce Piwik, obsługiwanej 
przez Matomo i służy do po-
miaru liczby użytkowników 
oraz źródeł ruchu interneto-
wego. 

Matomo:  
https://matomo.org/privacy-policy/ 

_pk_ses%id Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej open so-
urce Piwik, obsługiwanej 
przez Matomo i służy do po-
miaru liczby użytkowników 
oraz źródeł ruchu interneto-
wego. 

Matomo:  
https://matomo.org/privacy-policy/ 

_uetsid Ten plik cookie łączy dane z 
sieci internetowej Bing z 
działalnością na stronie inter-
netowej. 

Microsoft Corporation:  
https://privacy.microsoft.com/pl-

pl/privacystatement 

_hjincludedinsample Ten plik cookie działa w ramach 
usługi analitycznej Hotjar i 

Hotjar Ltd.: 



 

służy do identyfikacji odwie-
dzających podczas pojedyn-
czej sesji przeglądarki i 
wskazuje, czy odwiedzający 
są uwzględnieni w próbie 
obejmującej odbiorców. 

https://www.hotjar.com/legal/poli-
cies/privacy 

resolution Ten plik cookie zapisuje aktu-
alną rozdzielczość ekranu, 
aby poprawić działanie we 
współpracy z mobilnymi 
urządzeniami końcowymi. 

 Zehnder Group 

__atuvc Ten plik cookie działa w ramach 
usługi Social Media Sharing, 
AddThis i umożliwia odwie-
dzającym udostępnianie tre-
ści wielu platformom siecio-
wym i platformom udostęp-
niania danych. Zapisywana 
jest zaktualizowana liczba 
udostępnień. 

Oracle Corporation:  
http://www.addthis.com/privacy 

__atuvs Ten plik cookie działa w ramach 
usługi Social Media Sharing, 
AddThis i zapewnia, że użyt-
kownik widzi zaktualizowaną 
liczbę udostępnień, gdy udo-
stępnia stronę z AddThis So-
cial Sharing. 

Oracle Corporation:  
http://www.addthis.com/privacy 

 

4. Wtyczki Social Media Plug-in 

Obecnie stosujemy wtyczki Social Media Plug-In wymienione w poniższej tabeli. Korzystamy przy tym 

z tzw. rozwiązania dwóch kliknięć, które polega na tym, że po odwiedzinach na naszej stronie interne-

towej początkowo z reguły nie są przekazywane żadne dane osobowe dostawcom wtyczek. Dostawca 

wtyczki otrzyma informacje, że użytkownik wyświetlił odpowiednią stronę internetową z naszej oferty 

online tylko w przypadku kliknięcia oznaczonej wtyczki i jej aktywowania w ten sposób. Przekazane 

zostaną wówczas dane, o których mowa w pkt 2 niniejszego oświadczenia. Dostawca wtyczki przecho-

wuje zebrane przez użytkownika dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, 

badań rynkowych i/lub dostosowanego do potrzeb kształtowania strony internetowej. Podstawę prawną 

stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 13 ust. 1 

szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG). 

Nie mamy wpływu na zebrane dane ani sposoby przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki. Pod-

legają one osobnym oświadczeniom o ochronie danych dostawców. Więcej informacji o celu i zakresie 

zbierania i przetwarzania danych przez dostawców wtyczek znajduje się w poniżej podanych oświad-

czeniach o ochronie danych poszczególnych dostawców. 

 

Wtyczka Dostawca i oświadczenie o ochronie danych 
YouTube Content Google LLC: https://policies.google.com/privacy 
Xing Share Xing SE: http://www.xing.com/privacy 



 

Facebook Con-
tent/Share 

Facebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update 

Google+ Content/Share Google LLC: https://policies.google.com/privacy 
Twitter Content/Share Twitter Inc.: https://twitter.com/privacy 
LinkedIn Content/Share LinkedIn Corporation: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Pinterest Share Pinterest Inc.: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
WhatsApp Share WhatsApp Inc.: https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#privacy-policy 

 

5. Newsletter 

Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję naszego newslettera, za pomocą którego będziemy 

informować użytkownika o naszych aktualnych, interesujących ofertach. W celu zgłoszenia chęci otrzy-

mywania naszego newslettera należy skorzystać z procesu Double-opt-in. Oznacza to, że po rejestracji 

na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość, w której poprosimy użytkownika o potwierdzenie, 

że chce on otrzymywać newsletter. Aby otrzymywać newsletter obowiązkowo należy podać wyłącznie 

adres e-mail, który po zarejestrowaniu będziemy przechowywać. Podstawę prawną stanowi 6 ust. 1 s. 1 

lit. a unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 13 ust. 1 szwajcarskiej ustawy fede-

ralnej o ochronie danych (DSG). Zgodę na przesyłanie newslettera można w dowolnym czasie wycofać 

i zrezygnować z jego subskrypcji. Aby wycofać zgodę, należy kliknąć łącze podane w każdej wiadomo-

ści z newsletterem, wysłać wiadomość e-mail na adres promocja@zehnder.pl lub skorzystać z danych 

kontaktowych podanych na stronie www.zehnder.pl. 

6. Przekazywanie danych  

Dane użytkownika zebrane zgodnie z pkt 2 niniejszego oświadczenia możemy przekazywać innym 

członkom naszego koncernu Zehnder Group, jak również stronom trzecim, o ile jest to konieczne do 

wykonania umowy. Odbiorcy mogą znajdować się również w krajach, w których może nie być zagwa-

rantowany porównywalny poziom ochrony danych. Użytkownik udziela wyraźnej zgody na przekazywa-

nie danych do tych krajów. Gwarantujemy ochronę danych w spółkach naszego koncernu przez zasto-

sowanie umownych standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c unijnego ogól-

nego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 6 ust. 2 lit. a DSG. 

7. Prawa użytkownika 

Użytkownik ma następujące prawa w stosunku do dotyczących go danych osobowych: 

 prawo informacji, 

 prawo do sprostowania lub usuwania, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas danych oso-

bowych. 



 

Jeżeli przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej opiera się na zgodzie użytkownika, użyt-

kownik ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym czasie ze skutkiem w przyszłości, bez poda-

wania przyczyny. Informację o wycofaniu zgody należy przekazać administratorowi, korzystając z da-

nych kontaktowych podanych w pkt 1. 

8. Bezpieczeństwo danych 

Do ochrony danych stosujemy m.in. szyfrowanie podczas przekazywania danych oraz liczne środki 

techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwa-

rzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. 

 


