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Polityka prywatności 

1. Ochrona danych w skrócie 

Uwagi ogólne 

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe 

to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w 

naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem. 

Gromadzenie danych na tej stronie 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie? 

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji 
"Informacja o 

 
Podmiot Odpowiedzialny" w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. 

Jak zbieramy Twoje dane? 
 

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być na przykład dane, które użytkownik wprowadza do 

 Wprowadź formularz kontaktowy. 

• 
Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie 
dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko 

 wejdź na tę stronę. 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane? 

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy 

zachowań użytkowników. 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi? 

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają 

Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo 

w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

 

W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych. 
 

Narzędzia analityczne stron trzecich i narzędzia 

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Dokonuje się tego głównie 

za pomocą tzw. programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym 

oświadczeniu o ochronie danych. 

2. Hosting 

Hetzner 

Naszą stronę internetową hostujemy w firmie Hetzner. Usługodawcą jest Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (zwany 

dalej Hetzner). Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności firmy Hetzner: 

https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz. 

Korzystanie z usług firmy Hetzner odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej rzetelnej 

 

 

 
 

Każdy dzień zaczyna się od technologii! 
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prezentacji naszej strony internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. 

device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

Przetwarzanie pracy 

http://www.waschtel-service.de/datenschutzerklaerung-2/
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Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która 

zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z 

GDPR. 

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe 

Ochrona danych 

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z 

ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. 

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do 

identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu 

się to robi. 

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. 

Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. 

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego 

Administratorem danych dla tej strony jest: 

Sebastian Spiller Technik przemysłowy 

Soester Straße 17a 

59329 Wadersloh 

Telefon: 02520. 93 19 27 4 

Faks: 02520. 93 19 27 5 

E-mail: post@waschtel-service.de 
 

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych 

(np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.). 

Okres przechowywania 

 O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do 
czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeśli zgłosisz uzasadnione żądanie usunięcia danych lub wyrazisz zgodę na 

 Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do 

przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy retencji wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku 

usunięcie nastąpi po 
 Zaprzestanie działalności tych powodów. 

• 
Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej 

 Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a 

DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych 

osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1) a DSGVO. Jeżeli wyrazisz zgodę na zapisywanie 

plików cookies lub na dostęp do informacji w Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), dane będą przetwarzane na 

podstawie art. 49 ust. 1 lit. 

wyraziły zgodę, przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli 

Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. 

Ponadto, jeżeli Państwa dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. 

Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na 

temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczen ia o ochronie 

danych. 

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich 

Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa ochrony danych 

osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład 

firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako 

osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) 

przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu 

na te czynności przetwarzania. 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych 

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. 

Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania. 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec 
marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR) 

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE 

WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; 

DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ 

http://www.waschtel-service.de/datenschutzerklaerung-2/
mailto:post@waschtel-service.de
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PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU NIE 

BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE UZASADNIONE POWODY. 

http://www.waschtel-service.de/datenschutzerklaerung-2/
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WYKAZAĆ PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE ODBYWA 

SIĘ W CELU DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO). 

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM 

MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; 

DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU,  

PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 

UST. 2 DSGVO). 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego 

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie 

członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla 

wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych. 

Prawo do przenoszenia danych 

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały 

przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo 

bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe. 

Szyfrowanie SSL lub TLS 

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora 

strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się 

z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. 

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. 
 

Informacje, usuwanie i poprawianie 

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych 

osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych 

danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować. 

 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo 

do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach: 
 

Jeśli zakwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu na zbadanie tej sprawy. 

• 
recenzja. Na czas trwania przeglądu przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania 
danych zamiast ich usunięcia. 

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, 

masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia. 

Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie Państwa interesów i naszych. Dopóki nie zostanie 

ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą 

lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes 

publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

4. Gromadzenie danych na tej stronie 

Cookies 

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu 

końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub trwale (cookies trwałe) na urządzeniu 

końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu 

końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową. 

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą 

Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki 

cookie do przetwarzania usług płatniczych). 

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby 

bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania 

reklam. 
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Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili 

Państwo (np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) 

(niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony 

internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego 

świadczenia swoich usług. O ile zażądano zgody na zapisywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa 

się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można w każdej chwili odwołać. 

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w 

pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie 

plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. 

 

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach 

niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę. 

Pliki dziennika serwera 

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie 

przekazuje do nas. Są to: 

 

Typ i wersja przeglądarki Używany 

system operacyjny URL odsyłacza 

Nazwa hosta komputera dostępowego 

Czas żądania serwera 

Adres IP 

 
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. 

 

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie 

bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera. 

 Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu 

 
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi 
wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa 
zapytania. Nie ujawniamy tych danych bez Twojej zgody. 

 Zgoda dalej. 

• 
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, o ile Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest 
niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego 

 Podstawą tego jest Państwa uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub Państwa 
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

 
Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem wniosków kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz 

zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego 

wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają bez zmian. 

5. Narzędzia analityczne i reklama 

Statystyki WP 

Ta strona wykorzystuje narzędzie analityczne WP Statistics do statystycznej oceny ruchu odwiedzających. Dostawcą jest Veronalabs, ARENCO Tower, 

27th Floor, Dubai Media City, Dubaj, Dubai 23816, ZEA (https://veronalabs.com). 

 

WP Statistics pozwala nam analizować wykorzystanie naszej strony internetowej. WP Statistics zbiera pliki dziennika (adres IP, referrer, używana 

przeglądarka, pochodzenie użytkownika, używana wyszukiwarka) oraz działania, które odwiedzający stronę podjęli na niej (np. kliknięcia i odsłony). 

Dane zebrane za pomocą WP Statistics przechowywane są wyłącznie na naszym własnym serwerze. 

 
Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań 

użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i naszych reklam. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie 

odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do 

informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

Anonimizacja IP 

Korzystamy z WP Statistics z zanonimizowanym IP. Twój adres IP jest skracany, aby nie mógł być już bezpośrednio przypisany do Ciebie. 

6. Wtyczki i narzędzia 

Complianz Cookie Manager 

http://www.waschtel-service.de/datenschutzerklaerung-2/
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Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczkę Complianz Cookie Manager. Complianz to wtyczka GDPR/CCPA Cookie Consent Plugin, która 

uwzględnia GDPR z warunkowym powiadomieniem o plikach cookie i niestandardową polityką plików cookie opartą na wynikach zintegrowanego 

skanowania plików cookie, oferując odwiedzającym możliwość uzyskania informacji o zebranych danych i możliwość odmowy przechowywania plików 

cookie. Dostawcą jest Complianz B.V. Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia, strona internetowa: https://complianz.io, 

Email: oi.znailpmoc@troppus, Phone: +31502112779 Complianz to wtyczka GDPR/CCPA Cookie Consent Plugin, która obsługuje GDPR, ePrivacy, 

DSGVO, TTDSG, LGPD, POPIA, APA, RGPD, CCPA i PIPEDA z warunkowym powiadomieniem o plikach cookie i niestandardową polityką plików 

cookie w oparciu o wyniki zintegrowanego skanowania plików cookie. 

Wordfence 

Zintegrowaliśmy Wordfence na tej stronie. Dostawcą jest firma Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dalej 

"Wordfence"). 

 

Wordfence służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza strona 

internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, aby Wordfence mógł sprawdzić swoje bazy danych pod kątem dostępów do 

naszej strony i w razie potrzeby zablokować je. 

Korzystanie z Wordfence odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak 

najskuteczniejszej ochronie swojej strony przed cyberatakami. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym 

użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

 

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć 

tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/. 

Wykorzystanie Google Web Fonts na poziomie lokalnym 

Treść tekstowa jest wyświetlana przy użyciu lokalnie przechowywanych czcionek google, aby zapewnić zgodność z najnowszymi orzeczeniami 

DSGVO. 

Przetwarzanie pracy 

 
Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych 
osobowych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z 

 
przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR. 

 
Status: wrzesień 2022 - Źródło: https://www.e-recht24.de 

• 
 

 

 

Sebastian Spiller 

Technik przemysłowy 

Soester Straße 17a 

59329 Wadersloh 

 
 

Telefon: 02520. 93 19 27 4 

Faks: 02520. 93 19 27 5 

Komórka: 0151. 18 56 55 14 

E-mail: post@waschtel-service.de 

Web: www.waschtel-service.de 
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Polityka dotycząca plików cookie 
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