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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH 

DLA KLIENTÓW ZGODNIE Z ART 13 ROZPORZĄDZENIA 679/2016/UE OGÓLNEGO 

ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 

Szanowna Klientko! 

Szanowny Kliencie! 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.,  

z siedzibą w Pass, 05-870 Błonie, ul. Stefana Batorego 10A (dalej: administrator lub SMC). Możesz się 

z nami skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: dataprotection@smc.at.  

Twoje dane są u nas całkowicie bezpieczne! Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych 

przetwarzanych w trakcie inicjowania transakcji i realizacji umowy i traktujemy to zobowiązanie 

poważnie. Poświęć trochę czasu na przeczytanie tej informacji i zobacz, dlaczego zbieramy Twoje dane 

i w jaki sposób je przetwarzamy.  

Na początek chcielibyśmy poinformować, że Twoje będą przez nas przetwarzane zawsze zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i w celu: 

• wypełnienia naszych zobowiązań umownych (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

• realizacji działań przygotowujących do zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie przepisów prawa, w tym 

przepisów prawa podatkowego, z zakresu rachunkowości, archiwizacji dokumentacji (m.in. 

wystawianie faktur VAT, innych dokumentów księgowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

• weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu umowy lub jej zmianie (art. 6 ust. 1  

lit. b i f RODO); 

• w celu prowadzenia naszej strony internetowej lub profili w mediach społecznościowych,  

w szczególności bieżącego informowania o działalności administratora oraz wydarzeniach,  

w których wspólnie braliśmy udział, jeżeli uprzednio wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w tym 

celu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz rozwoju działalności administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO), 

• zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu administratora oraz ochrony jego mienia(art. 

6 ust. 1 lit. b), d) f) RODO), 

• w uzasadnionym interesie naszego przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.: 

- w celu zapewnienia optymalnej komunikacji i korespondencji, 

- do wewnętrznych celów analitycznych i administracyjnych, 

- w celu rozwijania naszych produktów zgodnie z potrzebami klientów, 

- realizacji marketingu bezpośredniego, w tym w postaci przesyłania informacji  

o naszych ofertach i utrzymywania bieżącego kontaktu oraz dobrych relacji 

biznesowych, pogłębiania relacji biznesowych oraz umożliwienia efektywnego rozwoju 

działalności oraz badania satysfakcji klienta, będących realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu oraz na podstawie odrębnych udzielonych zgód (art. 6 ust. 1 

lit. a i f RODO); 

Przetwarzamy również informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji  

e- mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu: 1) umożliwienia kontaktu e-mailowego  
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z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami; 2) dokumentowania ustaleń  

z klientami, kontrahentami, innymi osobami; 3) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie 

elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków. 

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest: 

1) prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu 

elektronicznego z administratorem;  

2) niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy; 

3) dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane 

szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej 

odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas 

danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania 

przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem; 

4) dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca 

wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących administratora, jego produktów lub usług, 

odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie 

zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych 

na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie 

bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed 

cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie 

pełnej odpowiedzi na zadane pytanie; 

5) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony 

przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności  

z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 

Udostępnienie Twoich danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest konieczne na podstawie 

naszych OWS, abyśmy mogli w sposób prawidłowy zrealizować umowę i inne wskazane wyżej cele. 

Nieudostępnienie Twoich danych spowodowałoby np., że nie moglibyśmy wystawiać faktur czy też 

dostarczać towarów bądź usług, ani zawierać porozumień z klientami.  

 

W celu osiągnięcia zamierzonych celów może zaistnieć konieczność udostępnienia Twoich danych 

współpracującym z nami partnerom, stronom trzecim lub działom naszego przedsiębiorstwa,. 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących podmiotów, przetwarzających Twoje 

dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nim umów lub podmiotom, które jako 

administratorzy przetwarzają Twoje dane we własnym imieniu tj.:  podmiotom świadczącym na naszą 

rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranych umowy, np. firmy kurierskie, transportowe, 

pocztowe, prowadzące działalność płatniczą (np. banki), firmy ubezpieczeniowe; a także podmiotom 

pośredniczącym w sprzedaży usług i produktów administratora lub organizacji akcji marketingowych; 

odbiorcą danych mogą być także osoby działające z upoważnienia administratora, w jego imieniu i na 

jego polecenie wewnątrz jego struktury organizacyjnej np. jego pracownicy, księgowość wewnętrzna, 

itp. 
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Administrator może ujawniać Twoje dane, w szczególności zawarte w  treść korespondencji e-mail 

podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz 

administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, 

obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej. 

Współpracujemy tylko z partnerami, którzy w wystarczającym stopniu zapewnili, że będą bezpiecznie 

obchodzić się z Twoimi danymi. Do Twoich danych mają dostęp,  w szczególności nasi partnerzy 

kooperacyjni oraz działy naszego przedsiębiorstwa: 

ODBIORCA SIEDZIBA (KRAJ) PODSTAWA PRZEKAZANIA DANYCH W 

KRAJU TRZECIM1 

Dział sprzedaży w centrali oraz 

pracownicy zewnętrznej sieci 

sprzedaży, działy techniczne 

SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o. 
Ul. Stefana Batorego 10A 

Pass, 05-870 Błonie 

 

Dział Finansów i Księgowości SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o. 
Ul. Stefana Batorego 10A 

Pass, 05-870 Błonie 

 

Ew. pracownicy naszych spółek 

powiązanych w Europie Środkowo-

Wschodniej 

Bułgaria, Chorwacja, Austria, Słowacja, 

Słowenia, Czechy, Węgry, Austria 

 

Ew. pracownicy naszych spółek 

powiązanych lub partnerzy 

handlowi w Europie Środkowo-

Wschodniej poza UE 

Serbia, Ukraina, Bośnia i Hercegowina W odniesieniu do tych państw nie 

została przyjęta decyzja Komisji 

Europejskiej uznająca, że zapewniają 

one odpowiedni poziom ochrony 

danych. W związku z tym dane zostaną 

przekazane na podstawie innego 

mechanizmu zatwierdzonego przez 

Komisję, tj. Standardowych klauzul 

umownych. Jednocześnie uprzejmie 

informujemy, że przysługuje Ci dostęp 

do kopii tych klauzul oraz przesłanych 

na ich podstawie Twoich danych, który 

można uzyskać od zespołu ochrony 

danych, którego adres wskazano 

poniżej.   

Ew. pracownicy naszych spółek 

powiązanych wewnątrz Unii 

Europejskiej 

Kraje Unii Europejskiej  

Ew. pracownicy naszych spółek 

powiązanych wewnątrz Unii 

Europejskiej 

USA, Singapur, Południowa Korea W odniesieniu do tych państw nie 

została przyjęta decyzja Komisji 

Europejskiej uznająca, że zapewniają 

one odpowiedni poziom ochrony 

danych. W związku z tym dane zostaną 

 
1 „Kraj trzeci” obejmuje wszystkie kraje poza (1) Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz (2) Państwami Członkowskimi 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. wszystkie Państwa Członkowskie UE oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 
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przekazane na podstawie innego 

mechanizmu zatwierdzonego przez 

Komisję, tj. Standardowych klauzul 

umownych. Jednocześnie uprzejmie 

informujemy, że przysługuje Ci dostęp 

do kopii tych klauzul oraz przesłanych 

na ich podstawie Twoich danych, który 

można uzyskać od zespołu ochrony 

danych, którego adres wskazano 

poniżej.   

Nasza spółka-matka Japonia W odniesieniu do Japonii nie została 

przyjęta decyzja Komisji Europejskiej 

uznająca, że zapewnia ona odpowiedni 

poziom ochrony danych. W związku z 

tym dane zostaną przekazane na 

podstawie innego mechanizmu 

zatwierdzonego przez Komisję, tj. 

Standardowych klauzul umownych. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, 

że przysługuje Ci dostęp do kopii tych 

klauzul oraz przesłanych na ich 

podstawie Twoich danych, który można 

uzyskać od zespołu ochrony danych, 

którego adres wskazano poniżej.   

Dostawca i partner w zakresie 

usług IT 
2
 

Austria  

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. Przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce 

wyłącznie w przypadku, gdy będzie tego wymagać należyte wykonanie zawartej z umowy, wyłącznie 

na Twoje żądanie. W przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, środki ochrony 

danych zostaną dostosowane ad hoc w zakresie odpowiednim do ryzyka jakie niesie za sobą 

przekazanie Twoich danych osobowych konkretnego państwa, przy szczególnym uwzględnieniu 

wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych 

osobowych w tym państwie oraz zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania. W przypadku braku 

decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz braku możliwości zastosowania innych 

zabezpieczeń, dane osobowe mogą być jednorazowo przekazane  w drodze wyjątku, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1 lit. b) RODO. 

Przechowamy Twoje dane tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne do celów, dla których je 

zgromadziliśmy lub w takim okresie w jakim jest to przewidziane przepisami prawa albo do upływu 

okresu przedawnienia roszczeń. W tym kontekście należy zauważyć, że ze względów podatkowych 

umowy i inne dokumenty dotyczące naszego stosunku umownego muszą być przechowywane przez 

 
2 Aby uzyskać listę odbiorców i zewnętrznych procesorów danych, należy skierować zapytanie się na adres mailowy:  

dataprotection@smc.at, a my dostarczymy informacje tak szybko, jak to możliwe 
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okres co najmniej pięciu lat, nie dłużej jednak niż 10 lat od zakończenia współpracy (§ 70 ust. 1 

ordynacji podatkowej).  

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane 

przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy 

prawa nakazują przechowanie danych. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego 

interesu. 

W indywidualnych przypadkach, na przykład w sytuacji toczących się postępowań administracyjnych 

lub sądowych, okres przechowywania może być dłuższy: 

• 10 lat od momentu zakończenia stosunku umownego, 

• 30 lat ze względu na konieczność analizy potencjalnych potrzeb klientów. 

Chcielibyśmy Cię również poinformować o tym, że przysługują Ci następujące prawa:   

• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, przy czym nie wszystkie z tych praw mogą być wykonane w każdej sytuacji.  

W szczególności nie będziemy mogli usunąć Twoich danych osobowych, jeżeli ich przechowywania 

będą od nas wymagały przepisy prawa; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. W szczególności 

przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania; 

• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora informacji o przetwarzanych 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoim dane są przetwarzane w celu zawarcia  

i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, iż przetwarzanie  

Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

• w każdym przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie 

Twojej zgody, masz prawo do wycofania udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie przez 

administratora danych osobowych w każdym momencie w drodze wiadomości e-mail 

wysłanej na adres: dataprotection@smc.at lub pisemnego oświadczenia wysłanego na adres 

administratora, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi 

administratorowi informowanie o nowych ofertach oraz zamieszczanie Twoich danych 

osobowych (w tym zdjęć) na stronie internetowej lub profilach internetowych administratora, 

czy korespondencji e-mail. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Mamy nadzieję, że niniejsza informacja jasno wyjaśnia wszystkie okoliczności dotyczące formy i celu 

przetwarzania Twoich danych. Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania 

danych, skontaktuj się z zespołem ds. ochrony danych SMC pod adresem dataprotection@smc.at lub 

z Twoim opiekunem w SMC. 
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