Polityka prywatności mediów społecznościowych
Sitech Volkswagen Group Components
A. Strony ponoszące odpowiedzialność
Witamy na fanpage'u prowadzonym przez spółkę SITECH Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Strefowa 2,
59-101 Polkowice, info@pl.sitech-automotive.com wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000062266
(dalej: „SITECH”).

SITECH prowadzi własne fanpage'e wspólnie z operatorami różnych serwisów społecznościowych.


Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) - strona na
Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/SitechSpzoo/,



LinkedIn (dla mieszkańców Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
Szwajcarii, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Ireland; dla
mieszkańców spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii,
LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA) dla strony LinkedIn
pod adresem https://www.linkedin.com/company/66966047 .

Poniżej podajemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez SITECH, które są
zbierane podczas Państwa wizyty na naszych fanpage'ach. Operator danego serwisu społecznościowego
ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w ramach serwisu
społecznościowego, w którym prowadzimy nasze fanpage'e (dodatkowe informacje na temat
przetwarzania Państwa danych osobowych przez operatorów różnych serwisów społecznościowych można
znaleźć w ust. B (II)).
B. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
I. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez SITECH
Gdy odwiedzają Państwo fanpage firmy SITECH przetwarzamy Państwa działania i interakcje względem
naszego fanpage'a, jako jego operator (np. treść Państwa wiadomości, zapytań, postów lub komentarzy,
które Państwo do nas kierują lub pozostawiają na naszych fanpage'ach lub polubienia bądź udostępnienia
naszych postów), jak również Państwa publicznie dostępne dane profilowe (np. imię i nazwisko oraz
zdjęcie profilowe). Dane osobowe, do których można uzyskać publiczny dostęp, zależą od ustawień profilu,
które można samodzielnie dostosować w ustawieniach w danym serwisie społecznościowym (więcej
informacji na ten temat znajduje się w niniejszym ust. B (II)). Ogólnie rzecz biorąc, proszę upewnić się, że
nie przekazują ani nie udostępniają Państwo danych wrażliwych lub informacji poufnych (np. dokumentów
aplikacyjnych, danych bankowych lub dotyczących płatności) za pośrednictwem serwisów
społecznościowych; zalecamy korzystanie z bezpieczniejszych metod transmisji, takich jak poczta
elektroniczna lub tradycyjna). Obsługujemy nasze fanpage'e i przetwarzamy powyższe dane w celu
dostarczenia informacji o nas i naszych produktach, a także w celu komunikacji z obserwującymi nas
użytkownikami i potencjalnymi klientami. Dane te są przetwarzane w celu realizacji naszych uzasadnionych
interesów wymienionych powyżej (art. 6, ust. 1 (f) RODO) oraz w celu udzielenia odpowiedzi, w razie
potrzeby, na wszelkie wiadomości, zapytania, posty lub komentarze, które do nas Państwo kierują
(art. 6, ust. 1 (b) RODO).
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Serwisy społecznościowe dostarczają nam również anonimowych statystyk dotyczących użytkowania
(usługi analityczne lub dane dotyczące statystyk grup odbiorców) naszych fanpage'ów, opartych na
działaniach i interakcjach obserwujących nas użytkowników (np. polubienia, udostępnienia, komentarze,
itp., liczba obserwujących, poszczególne obszary stron, do których uzyskano dostęp, zasięg postów oraz
statystyki dotyczące obserwujących, biorąc pod uwagę wiek, język, środowisko lub zainteresowania);
informacje te wykorzystujemy do nawiązania kontaktu z obserwującymi nas użytkownikami
i potencjalnymi klientami, zrozumienia celu wykorzystania i zasięgu naszych postów, oceny treści
i określenia preferencji użytkowników, a także do jak najbardziej efektywnego dostosowania naszych
fanpage'ów do naszej grupy docelowej. Nie możemy mieć dostępu ani wpływu na tworzenie
i przetwarzanie tych statystyk dotyczących użytkowania i danych bazowych, odbywa się to raczej na
odpowiedzialność operatora danego serwisu społecznościowego i bez możliwości uzyskania wglądu do
danych osobowych poszczególnych obserwujących lub użytkowników (więcej informacji na ten temat
znajduje się w ust. B (II)). Dane te są przetwarzane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów
wymienionych powyżej (art. 6 ust. 1 (f) RODO).
Ponadto wykorzystujemy te anonimowe statystyki dotyczące użytkowania do selektywnego umieszczania
reklam opartych na zainteresowaniach w wykorzystywanych przez nas serwisach społecznościowych lub
do wyróżniania naszych postów. Umieszczanie reklam opartych na zainteresowaniach lub wyróżnianie
postów w wykorzystywanych przez nas serwisach społecznościowych opiera się na analizie wcześniejszych
sposobów korzystania przez użytkownika z mediów społecznościowych przez serwis społecznościowy bez
możliwości przeglądania przez nas danych osobowych poszczególnych użytkowników lub łączenia tych
danych z danymi osobowymi, które mogły być przez nas przetwarzane, lub w celu identyfikacji
użytkowników, którym wyświetlane są reklamy oparte na zainteresowaniach (więcej informacji na ten
temat znajduje się w niniejszym ust. B (II)). Dane te są przetwarzane w celu realizacji naszych
uzasadnionych interesów wymienionych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli przeprowadzamy szersze
porównanie z wykazami klientów, które zamieszczamy na różnych serwisach społecznościowych w ramach
reklamy opartej na zainteresowaniach, odbywa się to wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie do momentu, w którym nie będą one już potrzebne do
wyżej wymienionych celów. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z naszymi
uzasadnionymi interesami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), usuniemy Państwa dane osobowe, chyba że ich dalsze
przetwarzanie jest dozwolone zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Również usuniemy dane
osobowe, jeżeli będziemy do tego zobowiązani z innych powodów prawnych. Zgodnie z tymi ogólnymi
zasadami, zasadniczo usuwamy dane osobowe, gdy tylko przestaje istnieć właściwa podstawa prawna do
ich przechowywania, gdy nie są one już konieczne do osiągnięcia określonych celów lub gdy określone cele
nie mają już zastosowania i gdy nie istnieje inna podstawa prawna (np. okresy przechowywania zgodnie z
prawem handlowym i podatkowym), lub gdy inna podstawa prawna przestaje mieć zastosowanie.
Przy tworzeniu naszych fanpage'ów współpracujemy z dostawcami usług (np. dostawcami usług IT lub
agencjami reklamowymi i agencjami zajmującymi się marketingiem oraz konsultantami personalnymi) partnerzy ci pomagają nam w tworzeniu naszych postów oraz prowadzeniu i optymalizacji naszych
fanpage'ów oraz procesów rekrutacyjnych. Z usługodawcami, którzy przetwarzają w naszym imieniu dane
osobowe zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych i ustaliliśmy odpowiednie
gwarancje ochrony danych osobowych. Bardzo starannie wybieramy naszych usługodawców. Przetwarzają
oni dane osobowe wyłącznie w celu realizacji swoich zadań. Są oni związani umownie i działają zgodnie
z naszymi instrukcjami. Stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych
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osobowych i są przez nas regularnie kontrolowani. Do prowadzenia naszych fanpage'y korzystamy między
innymi z usług następujących partnerów:


TBMS Sp. z o.o. ul. Oławska 17/6, 50-123 Wrocław
hello@tbms.p

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim (np. współpracującym z nami partnerom itp.)
wyłącznie wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy z
Państwem lub jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 (a, b i/lub f)
RODO).
II. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez operatora serwisu społecznościowego
Operator danego serwisu społecznościowego ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych
osobowych w serwisie społecznościowym, w którym prowadzimy nasze fanpage'e. Operator ten z reguły
przetwarza dane osobowe, które są zbierane podczas odwiedzania przez użytkownika naszych fanpage'ów,
niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym lub czy jest w nim
zalogowany, a także zazwyczaj korzysta on z plików cookie i innych technologii przechowywania i śledzenia
danych (w niektórych przypadkach na różnych urządzeniach). Dalsze informacje na temat przetwarzania
danych osobowych przez operatora danego serwisu społecznościowego znajdują się na następujących
stronach internetowych odpowiednich serwisów społecznościowych:


Polityka dotycząca danych na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/privacy/explanation;



Polityka prywatności na LinkedIn pod adresem
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Serwisy społecznościowe dostarczają nam również anonimowych statystyk dotyczących użytkowania
(dane dotyczące statystyk grup odbiorców) naszych fanpage'ów na podstawie działań i interakcji
obserwujących nas użytkowników (więcej informacji na ten temat znajduje się w niniejszym ust. B (I)). Nie
możemy mieć dostępu ani wpływu na tworzenie i przetwarzanie tych statystyk dotyczących użytkowania
i danych bazowych, odbywa się to raczej na odpowiedzialność operatora danego serwisu
społecznościowego i bez możliwości przeglądania danych osobowych poszczególnych użytkowników lub
obserwujących. Może się zdarzyć, że portale społecznościowe będą również tworzyć własne,
spersonalizowane statystyki dotyczące użytkowania, na przykład do celów badań rynkowych i reklamy oraz
w innych celach handlowych i biznesowych, a także przetwarzać dane osobowe poza Unią Europejską, na
które my również nie mamy wpływu ani dostępu. Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa
danych osobowych przez operatora danego serwisu społecznościowego w ramach tworzenia i
przetwarzania statystyk dotyczących użytkowania można znaleźć na następujących stronach
internetowych poszczególnych serwisów społecznościowych:


Informacje dotyczące statystyk grup odbiorców na Facebooku pod adresem
www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data ;



Polityka prywatności na LinkedIn (zbiorcze statystyki grup odbiorców) pod adresem
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.
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Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez operatora danego serwisu
społecznościowego w zakresie reklamy opartej na zainteresowaniach, jak również na temat możliwości
ustawienia Państwa profilu i preferencji reklamowych, znajdą Państwo na następujących stronach
internetowych poszczególnych serwisów społecznościowych:


Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ds/preferences/



LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data



Państwa prawa

Mają Państwo następujące prawa:













Prawo dostępu: Mają Państwo prawo do dostępu do informacji (art. 15 RODO) dotyczących
przetwarzania Państwa danych osobowych.
Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania wszelkich
dotyczących Państwa danych osobowych, które mogą być niepoprawne lub niekompletne (art. 16
RODO).
Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych, jeżeli spełnione
zostaną warunki określone w art. 17 RODO. Mogą Państwo na przykład zażądać usunięcia swoich
danych, jeżeli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. Mogą Państwo
również zwrócić się z wnioskiem o usunięcie danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie
Państwa zgody i wycofują Państwo tę zgodę.
Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania Państwa danych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 18 RODO. Ma to
miejsce na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych. Mogą Państwo
wówczas zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres potrzebny do zweryfikowania
prawidłowości danych.
Prawo do sprzeciwu: Jeśli przetwarzanie danych jest oparte na nadrzędnym uzasadnionym
interesie, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo
również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.
To samo odnosi się do profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.
Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych
w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego
formacie oraz do przenoszenia danych na rzecz innego podmiotu przetwarzającego, pod
warunkiem że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub realizacji umowy oraz że
stosowane są zautomatyzowane metody przetwarzania.
Prawo do cofnięcia zgody: Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają
Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość w dowolnej
chwili i bez ponoszenia kosztów.
Prawo do wniesienia skargi: Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi w odniesieniu do
przetwarzania Państwa danych osobowych do organu nadzorczego (np. Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Z powyższych praw w odniesieniu do SITECH i w zakresie przetwarzania danych przez SITECH mogą
Państwo korzystać w dowolnej chwili i nieodpłatnie. Z powyższych praw w odniesieniu do operatora
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danego serwisu społecznościowego i w zakresie przetwarzania danych przez operatora mogą Państwo
korzystać w dowolnej chwili i nieodpłatnie. Dalsze informacje na temat dochodzenia Państwa praw
znajdują się w ust. D poniżej.
C. Osoby wyznaczone do kontaktu z Państwem
I. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie wykonywania Państwa praw
Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie wykonywania przez Państwa praw jest przede wszystkim
operatorem danego serwisu społecznościowego, który ma wyłączny bezpośredni dostęp do wymaganych
informacji lub funkcjonalności danego serwisu i może natychmiast podjąć odpowiednie działania. W celu
uzyskania dalszych informacji w zakresie ochrony danych, proszę zapoznać się z następującymi stronami
serwisów społecznościowych, na których znajdują się informacje dotyczące wykonywania Państwa praw
w odniesieniu do operatora serwisu społecznościowego:


Polityka danych na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation



Polityka prywatności na LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Jeżeli ze strony SITECH będzie możliwość udzielenia wsparcia lub udzielenie takiego wsparcia będzie przez
Państwa wymagane, oczywiście udzielimy je Państwu i, na przykład, przekażemy zapytanie dotyczące
wykonywania Państwa praw w odniesieniu do operatora serwisu społecznościowego temu operatorowi.
Informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktu w sprawie wykonywania Państwa praw w
odniesieniu do SITECH oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej
https://www.sitech.com.pl/Polityka-prywatnosci
Inspektor ochrony danych osobowych w SITECH
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych w odniesieniu do
SITECH, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych:
Inspektor ochrony danych osobowych w SITECH
ul. Strefowa 2, 59-101 Polkowice, Polska
iodo@pl.sitech-automotive.com

Data: Listopad 2020 r.
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