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 B&R - Ogólna KLAUZULA INFORMACYJNA dot. „RODO”  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

I. Administrator danych osobowych 

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu (61-129) przy ul. St. 
Małachowskiego 10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000012500 posiadająca NIP 7811682770, numer REGON 639848333 jest 
Administratorem Twoich danych osobowych. 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje 
dane: 

1. w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem na podstawie 
Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2. w celu rozliczania umowy, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

3. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej 
optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o 
naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie 
uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO); 

5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego 
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego 
interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów 
z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

7. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w 
tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego 
prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

8. w celu prowadzenia bieżącej korespondencji z klientem na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

9. w celu wysyłania newslettera na podstawie zgody wyrażonej przez klienta ( podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. a RODO). 
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III. Dane kontaktowe 

1. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy 
kontaktować się: 

a) na adres email: office.pl@br-automation.com lub gdpr@br-automation.com 

b) na adres siedziby firmy: 61-129 Poznań, ul. St. Małachowskiego 10 z dopiskiem „RODO 
- Dane osobowe”. 

IV. Witryna internetowa B&R 
Witryna internetowa B&R Polska (https://www.br-automation.com/pl/) jest obsługiwana przez B&R 
Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria. Wszelkie niezbędne 
informacje dot. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwanej „RODO”) znajdziecie 
Państwo w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem: https://www.br-
automation.com/pl/o-nas/privacy-policy/. 
 

V. Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, 
chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne 
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności 
lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego 
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

 

VI. Okres przechowywania danych  

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 
do celów, w których dane te są przetwarzane.  

2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane na podstawie uzasadnionego interesu 
administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 
interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez 
Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 
księgowych dotyczących umowy.  

4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług 
możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu 
lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

5. Dane osobowe wykorzystywane do przesyłania newslettera będą przechowywane do 
momentu cofnięcia zgody przez klienta. 

 

VII. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, w tym 
podmiotom z siedzibą w Szwajcarii, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych 
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osobowych;  naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w celach 
marketingowych, organizując wydarzenia dla klientów. 

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. 
firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, konsultingowe, audytowe, windykacyjne, wykonawcy 
usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe. 

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez: 

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską czy też transportową, 

- banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, 

- podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w 
szczególności organom ścigania, kontrolnym i podatkowy. 

  

VIII. Prawa osób, których dane dotycz ą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g) prawo do cofniecia zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  
czynności przetwarzania dokonanych przed jej wycofaniem. 

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolno ści podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, otrzymania 
oferty, skorzystania z usługi newsletter,  itp. 

 

X.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  
Prosimy o przekazanie powyższych informacji Państwa przedstawicielom (pracownikom), których dane 
osobowe przetwarzamy w związku z naszymi kontaktami i współpraca biznesową. 

Niniejsza informacja jest również formą realizacji przez B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o., jako 
Administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 12-14 
ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwanej „RODO”). 

 


