Informacje na temat ochrony danych
Ochrona Państwa
danych jest w naszym
interesie

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy
za zainteresowanie. Grupa THIMM (zwana dalej:
THIMM) traktuje ochronę danych osobowych
priorytetowo. Dlatego chcielibyśmy przekazać Państwu
informacje o tym, jakie dane są generowane przez
Państwa wizytę i do jakich celów one służą. Niniejsze
oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje
w stosunku do całości publikacji internetowych THIMM,
za które odpowiedzialność ponosi wymieniona
w impressum spółka THIMM Verpackung GmbH + Co.
KG.

Czym są dane
osobowe?

Dane osobowe w rozumieniu niemieckiej Federalnej
Ustawy o Ochronie Danych [niem.
Bundesdatenschutzgesetzes, skr. BDSG] to informacje
na temat stosunków osobistych lub rzeczowych
określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej
(właściciel danych), a więc na przykład Państwa imię
i nazwisko, wiek, stan cywilny, adres, e-mail, numer
telefonu, numer konta bankowego lub data urodzenia.

Zasada anonimowego
przetwarzania

O ile w poniższych akapitach nie przedstawiono inaczej,
podczas korzystania z naszych stron internetowych nie
są pobierane, przetwarzane ani wykorzystywane
zasadniczo żadne dane osobowe.
Z zachowaniem Państwa anonimowości podczas
wywołania naszej strony informacyjnej przekazywane są
takie informacje jak np.:
•
•
•
•
•

adres IP
typ/wersja przeglądarki internetowej
posiadany system operacyjny
referrer URL (wcześniej odwiedzona strona)
czas zegarowy zapytania serwerowego.

Danych tych THIMM nie może przyporządkować żadnym
konkretnym osobom. Dane te nie są łączone z innymi
źródłami danych; ponadto są one kasowane po ich
ocenie statystycznej i wykorzystywane wyłącznie w celu
optymalizacji atrakcyjności, treści i funkcjonalności
naszych stron internetowych.
Formularze kontaktowe

Na naszej stronie znajdą Państwo różne możliwości
skontaktowania się z nami ("Napisz e-mail", "Zapytanie
produktowe" oraz "Zamów kontakt telefoniczny").
Do opracowania zapytania o produkt potrzebujemy formy

zwracania się do Państwa, Państwa imienia i nazwiska,
nazwy firmy, w imieniu której kontaktują się Państwo
z nami oraz Państwa adresu mailowego i treści
wiadomości. W przypadku prośby o kontakt telefoniczny
konieczne jest podanie formy zwracania się do Państwa,
Państwa imienia i nazwiska, nazwy firmy,
w imieniu której kontaktują się Państwo z nami oraz
Państwa numeru telefonu.
Pozostałe wymagane informacje umożliwiają nam
zoptymalizowanie realizacji i przygotowanie kontaktu
z Państwem. Przekazanie podawanych przez Państwa
w tym kontekście danych odbywa się jednoznacznie w
sposób dobrowolny i za Państwa zgodą.
Przekazane dane osobowe są wykorzystywane
wyłącznie w takim celu, w jakim Państwo udostępniają
nam je podczas kontaktu. Bez wyraźnej Państwa zgody
dane te nie są wykorzystywane w innym celu. Swoją
zgodę mogą Państwo oczywiście w każdej chwili
w przyszłości wycofać. Wystarczy wiadomość przesłana
na adres podany w impressum.
Newsletter

W przypadku zamówienia naszego newslettera do celów
uwierzytelnienia niezbędne będą następujące dane:
Państwa imię i nazwisko, forma zwracania się
do Państwa oraz Państwa adres mailowy. Podając te
dane godzą się Państwo na wykorzystanie ich przez nas
do wysyłki newslettera, który stanowi formę
informowania Państwa o naszych produktach i usługach.
Oczywiście mają Państwo w każdej chwili możliwość
zrezygnowania z otrzymywania newslettera
i niewyrażenia zgody na wykorzystanie Państwa danych
do celów reklamowych. Mogą Państwo wycofać
udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez
zrezygnowanie z newslettera na naszej stronie lub
kliknięcie na link rezygnacyjny umieszczany na końcu
naszego newslettera. Państwa dane zostaną wówczas
niezwłocznie usunięte z naszego systemu.

Procedura rekrutacyjna

W przypadku składania aplikacji w naszej firmie drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularza
rekrutacyjnego online lub e-maila, Państwa dane będą
wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania Państwa
aplikacji i nie zostaną przekazane osobom
trzecim. Proszę pamiętać, że aplikacje przesyłane do
nas za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego online
lub e-maila podlegają nieszyfrowanej transmisji danych.

WiredMinds

Do celów marketingowych i optymalizacyjnych na

naszych stronach internetowych wykorzystywane są
produkty i usługi firmy WiredMindsAG
(www.wiredminds.de). Pobierane, przetwarzane
i przechowywane są przy tym dane, na podstawie
których przygotowywane są profile użytkowników pod
pseudonimami. Profile te są całkowicie anonimowe
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i ma to sens. W tym
celu wykorzystywane są cookies ("ciasteczka").
"Ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
w przeglądarce internetowej danego użytkownika w celu
ponownej identyfikacji przeglądarki. Pobrane dane, które
mogą zawierać również dane osobowe, są
przekazywane do WiredMinds lub pobierane
bezpośrednio przez WiredMinds. WiredMinds ma prawo
do wykorzystania informacji pozostawianych podczas
odwiedzin na stronach internetowych w celu
przygotowania anonimowych profili użytkowniczych.
Dane pozyskane w ten sposób nie będą użyte bez
odrębnej zgody danej osoby do osobistej identyfikacji
odwiedzającego stronę i nie zostaną skojarzone z
danymi osobowymi poprzez nośnik pseudonimu.
W przypadku pobierania adresów IP stają się one
niezwłocznie po pobraniu anonimowe poprzez usunięcie
ostatniego bloku numerycznego. Istnieje możliwość
niewyrażenia zgody na pobieranie, przetwarzanie
i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość.
W tym celu należy kliknąć na:
http://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=d
ont_track_ask&websitesel=9202e45354902b0d&lang=de
Google Analytics

Strona wykorzystuje również Google Analytics,
narzędzie do analizy statystyk internetowych firmy
Google Inc. („Google“). Google Analytics także korzysta
z tzw. „Cookies“ ("ciasteczek"), tj. plików tekstowych,
zapisywanych na Twoim komputerze i umożliwiających
analizę korzystania ze strony przez odwiedzających.
Informacje wygenerowane przez "ciasteczko" nt.
korzystania ze strony są z reguły przekazywane na
serwer Google w USA i tam zapisywane. W państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwachsygnatariuszach porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w przypadku uaktywnienia anonimizacji
IP na stronie Twój adres IP jest wcześniej skracany.
Jedynie w wyjątkowych przypadkach serwerowi Google
w USA jest przekazywany pełny adres i dopiero tam
skracany. Na zlecenie operatora strony internetowej
Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania
ze strony przez Ciebie, sporządzenia raportów o

aktywności na stronie oraz wykonania innych,
związanych z korzystaniem ze strony i Internetu usług
dla operatora strony. Przekazany w ramach narzędzia
Google Analytics przez Twoją wyszukiwarkę adres IP nie
będzie łączony przez Google z innymi danymi. Możesz
uniemożliwić zapisywanie ciasteczek na swoim
komputerze poprzez aktywację odpowiednich ustawień
w swojej przeglądarce; nie będziesz mógł jednakże
wtedy korzystać ze wszystkich funkcji strony w pełnym
zakresie. Możesz również uniemożliwić rejestrację przez
Google generowanych przez ciasteczka danych
odnoszących się do korzystania przez Ciebie ze strony
(wraz z Twoim adresem IP) i przetwarzanie tych danych
przez Google poprzez ściągnięcie dostępnej pod
adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
wtyczki do przeglądarki i jej zainstalowanie.
Możesz również uniemożliwić rejestrację danych przez
Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link, co
spowoduje umieszczenie na dysku tzw. opt out cookie,
ciasteczka uniemożliwiającego rejestrowanie w
przyszłości Twoich danych podczas wizyty na naszej
stronie:
http://www.top-packaging.pl/google_opt_out
Szczegółowe informacje o warunkach korzystania i
ochrony danych Google znajdziesz pod adresem:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub
https://www.google.de/intl/de/policies/ .
Na naszej stronie rozszerzono Google Analytics
dodatkowo o kod „anonymizeIp“, co pozwala zapewnić
anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie
IP).
Cookies

W celu ciągłej optymalizacji naszej strony internetowej
stosujemy tak zwane cookies ("ciasteczka").
"Ciasteczka" to pliki, które są zapisywane przez
odwiedzane przez Państwa strony internetowe na
Państwa komputerze w celu identyfikacji i służą
późniejszemu ułatwieniu nawigacji. Dzięki nim nie ma
konieczności wprowadzania na nowo wszystkich
wymaganych danych przy każdej kolejnej wizycie. Mamy
dzięki "ciasteczkom" możliwość dostosowywania naszej
strony internetowej dokładnie do Państwa potrzeb. Jeżeli
chcą Państwo uniemożliwić stosowanie "ciasteczek",
mogą Państwo zrezygnować z ich akceptowania przez
Państwa przeglądarkę. Szczegółowe instrukcje znajdą

Państwo w instrukcji producenta Państwa przeglądarki.
Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim,
Nieprzekazywanie
danych osobom trzecim o ile nie jesteśmy do tego zobowiązani przepisami
ustawowymi. Jeżeli zewnętrzni usługodawcy mają
kontakt z Państwa danymi osobowymi, nasza firma,
stosując odpowiednie środki prawne, techniczne
i organizacyjne oraz regularne kontrole zapewnia
przestrzeganie przez nich przepisów Ustawy o ochronie
danych osobowych.
Bezpieczeństwo danych THIMM wykorzystuje liczne techniczne i zakładowe
środki bezpieczeństwa, które pozwalają chronić Państwa
dane przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym
wykorzystaniem. Nasze procedury bezpieczeństwa są
regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu
technicznego. Nasi pracownicy przeszli stosowne
szkolenia i są zobowiązani do zachowania danych w
tajemnicy.
Prawo do uzyskania
informacji.

W przypadku skierowania przez Państwa zapytania do
nas chętnie udzielimy pisemnej informacji na temat tego,
czy i jakie dane osobowe odnoszące się do Państwa
osoby są przez nas przechowywane. Na warunkach
regulowanych przepisami Federalnej Ustawy o Ochronie
Danych mogą Państwo również dochodzić swojego
prawa do korekty, zablokowania lub wykasowania tych
danych. Na żądanie udostępnimy Państwu ponadto
publiczny wykaz naszych procedur, w którym
przedstawiliśmy dane wymagane zgodnie z § 4e BDSG.
Informacji takich udzieli Państwu nasz zewnętrzny
inspektor ochrony danych. Jeżeli mają Państwo
dodatkowe pytania na temat ochrony danych w firmie
THIMM, mogą Państwo zwrócić się również do naszego
inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe
inspektora ochrony
danych

Bezpośredni / poufny

Pytania, sugestie,
uwagi

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania na temat naszych
informacji o ochronie danych oraz przetwarzania
Państwa danych osobowych, mogą Państwo
zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora
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