
Zasady przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych osobowych i podmiot danych 

Administratorem danych osobowych jest firma UCB TECHNOMETAL, s.r.o., REGON: 629 66 529, 

z siedzibą Loděnice u Berouna - Chrustenice 163, kod pocztowy 267 12, wpisana do rejestru 

handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sygnatura akt C43649 (dalej jako 

Administrator). Z Administratorem można się skontaktować pisząc na powyższy adres lub drogą 

mailową pod adresem info@unibar.cz. 

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, która udostępniła Administratorowi swoje dane na podstawie 

umowy sprzedaży, umowy o dzieło lub innej umowy zawartej z Administratorem, w drodze rejestracji 

w sklepie internetowym Administratora lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w ramach subskrypcji newsletterów przesyłanych przez Administratora. Podmiotem danych może być 

osoba fizyczna, której dane osobowe Administrator pozyskał z innych ustawowych źródeł. 

Zakres przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim zostały mu one udostępnione przez 

podmioty danych, lub w zakresie, w jakim Administrator pozyska je z innych ustawowych źródeł. 

Chodzi o: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej, numer REGON oraz NIP, adres e-mail, login, telefon, fax, podpis, rejestr audiowizualny 

z systemu monitorującego oraz dane osobowe pozyskane za pośrednictwem plików cookies. 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe podmiotu danych w celu realizacji umowy zawartej 

pomiędzy podmiotem danych a Administratorem (sprzedaż profili odlewanych z żeliwa oraz 

powiązanych usług), dopełnienia obowiązków wynikających z regulacji prawnych oraz w celu 

realizacji marketingu bezpośredniego (tzn. oferowania produktów i usług Administratora) w tym 

przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Dz. U., o niektórych usługach 

społeczeństwa informacyjnego. Administrator przesyła informacje handlowe tylko w przypadku, gdy 

podmiot danych został subskrybentem newslettera lub w przypadku, gdy Administrator uzyskał 

szczegółowe elektroniczne dane kontaktowe podmiotu danych w związku ze sprzedażą swoich 

produktów lub usług. Podmiot danych ma możliwość w prosty sposób i bezpłatnie subskrybować 

newsletter dzięki narzędziom internetowym na stronie https://www.unibar.cz/ lub wysyłając e-mail na 

info@unibar.cz. 

Ocena konieczności przetwarzania 

Administrator dba o ochronę prywatności podmiotu danych i z uwagi na powyższe przetwarza tylko te 

dane osobowe, które są niezbędne dla określonych celów przetwarzania. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną do przetwarzania w celu realizacji marketingu bezpośredniego jest zgoda 

podmiotów danych na przetwarzanie danych osobowych (subskrypcja newslettera) lub uzasadniony 

interes Administratora (pozyskanie kontaktu elektronicznego w związku ze sprzedażą produktu lub 

usługi Administratora na mocy ustawy nr 480/2004 Dz. U.).  

W pozostałych przypadkach podstawę prawną do przetwarzania danych jest realizacja mowy, ochrona 

uprawnionych interesów Administratora (ochrona majątku, dochodzenie praw z tytułu umowy na 

drodze postępowania sądowego itp.) oraz dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

https://www.unibar.cz/


Okres przetwarzania danych osobowych 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia umowy Administrator 

przetwarza dane osobowe przez okres trwania stosunku umowy, następnie zaś przez okres kolejnych 

10 lat, z uwzględnieniem okresu przedawnienia w przypadku naprawy szkody lub wady. W przypadku 

przetwarzania w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa Administrator 

przetwarza dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie zgody podmiotu danych Administrator przetwarza dane osobowe przez 

okres 10 lat, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie została wcześniej wycofana. 

Powyższe nie dotyczy obowiązku Administratora przetwarzania danych osobowych przez okres 

wskazany we właściwych przepisach prawa lub zgodnie z nimi. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Jeśli podmiot danych udzielił Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, może on 

swoją dobrowolnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili bezpłatnie 

wycofać, wysyłają informację mailową na adres: info@unibar.cz. Wycofanie zgody pozostaje bez 

wpływu na ustawowe przetwarzanie na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Wycofanie 

zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które Administrator przetwarza w 

oparciu o inną podstawę prawną niż zgoda (tzn. przede wszystkim przetwarzanie niezbędne w celu 

realizacji umowy, obowiązków wynikających z przepisów prawa lub z innych przyczyn wskazanych 

w obowiązujących przepisach prawa). 

Dostęp do danych osobowych 

Dostęp do danych osobowych podmiotu danych ma Administrator, ewentualnie również osoby trzecie 

- odbiorcy, którzy udzielają właściwych gwarancji a których przetwarzanie spełnia wymogi zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami i które zapewniają właściwą ochronę praw podmiotów danych. Odbiorcy 

danych osobowych to firmy, które są częścią grupy przedsiębiorstw wykonujących wspólną 

działalność ekonomiczną jako Administrator (przekazywanie w ramach grupy), w takim przypadku 

dane osobowe przekazywane są tylko w obrębie krajów unijnych. Administrator nie przekazuje 

danych osobowych do trzecich krajów lub organizacjom międzynarodowym (za wyjątkiem Google 

analytics cookies, patrz niżej).  

Weryfikacja tożsamości podmiotów danych 

Administratorowi przysługuje prawo w każdej chwili żądania potwierdzenia tożsamości podmiotów 

danych w celu ograniczenia dostępu nieuprawnionych osób do danych osobowych. 

Prawa podmiotów danych w związku z danymi osobowymi 

W związku z danymi osobowymi podmiotowi danych przysługują przede wszystkim następujące 

prawa:  

a) prawo odwołania zgody w dowolnym momencie;  

b) prawo do zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi w zakresie przetwarzania w określonych przypadkach; 

e) prawo żądania przeniesienia danych; 



f) prawo dostępu do danych osobowych; 

g) prawo do bycia informowanym o naruszeniu bezpieczeństwa swoich danych osobowych w 

określonych przypadkach; 

h) prawo do wykreślenia danych osobowych (prawo do bycia „zapomnianym“) w określonych 

przypadkach; oraz  

i) pozostałe prawa określone w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o przetwarzaniu 

danych osobowych oraz powszechnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych nr 2016/679. 

Co to znaczy, że podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu? 

Na mocy art. 21 powszechnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

podmiotowi danych przysługuje prawo między innymi do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o uzasadniony interes, w tym 

przetwarzanie w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można złożyć wysyłając 

informację mailową do Administratora pod adres: info@unibar.cz. W przypadku, gdy podmiot danych 

wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu realizacji marketingu bezpośredniego, 

Administrator nie będzie w tym zakresie dalej przetwarzać danych osobowych. 

Szczegółowe informacje w zakresie tego prawa zawiera przede wszystkim art. 21 powszechnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679. 

Obowiązek udostępniania danych osobowych 

Podmiot danych udostępnia swoje dane całkowicie dobrowolnie. Podmiot nie ma obowiązku 

udostępnić swoich danych. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie grozi mu żadna 

kara. Niemniej jednak, jeśli podmiot danych nie udostępni Administratorowi swoich danych, zawarcie 

umowy pomiędzy podmiotem danych a Administratorem, jak również jej realizacja, nie będą możliwe. 

Tylko w gestii podmiotu danych leży, czy jest zainteresowany zawarciem umowy z Administratorem, 

czy też nie. 

Ochrona danych osobowych 

Wszystkie dane osobowe są zabezpieczone zgodnie ze standardowymi procedurami oraz 

technologiami. Nie ma jednakże możliwości obiektywnie zagwarantować bezpieczeństwa danych 

osobowych. Dlatego też nie ma możliwości zapewnić w stu procentach, że do przekazanych danych 

nie uzyska dostępu osoba trzecia, że nie mogą zostać skopiowane, opublikowane, zmienione lub 

zniszczone w wyniku złamania środków bezpieczeństwa Administratora. W związku z powyższym 

niemniej jednak Administrator zapewnia, że systematycznie będzie sprawdzać, czy system nie zawiera 

słabych punktów oraz, że nie został wystawiony na atak oraz, że zawiera takie środki bezpieczeństwa, 

których można rozsądnie wymagać od Administratora, by nie doszło do nieuprawnionego dostępu do 

przekazanych danych osobowych, a które z uwagi na obecny stan technologii zapewniają 

wystarczającą ochronę. Przyjęte środki bezpieczeństwa są systematycznie aktualizowane. 

Monitoring zakładu Administratora 

Zakład Administratora jest monitorowany kamerami z rejestrem, który jest przechowywany przez 

okres jednego tygodnia. 

Cookies 



Administrator w celu zapewnienia działania strony internetowej www.unibar.cz stosuje tzw. pliki 

cookies, które są zapisywane na urządzeniu Administratora danych. Powyższe pliki cookies służą 

przede wszystkim do zapewnienia działania stron internetowych (przede wszystkim sklepu 

internetowego), remarketingu (Sklik) oraz śledzenia ruchu podmiotu danych na stronach 

internetowych (analiza liczby odwiedzin przy pomocy Google Analytics). Podmiot danych może 

odrzucić pliki cookies, administrować je i usunąć w ustawieniach swojej przeglądarki.  

Strony internetowe Administratora stosują technologie retargetingu marketingowego za 

pośrednictwem usługi Sklik świadczonej przez firmę Seznam.cz, a.s. z siedzibą na terenie Republiki 

Czeskiej. Umożliwia ona Administratorowi pokazać swoim gościom strony internetowe, którzy już 

wyrazili swoje zainteresowanie produktami Administratora, reklamę Administratora w sieci 

reklamowej firmy Seznam.cz, a.s. 

Informacje uzyskane za pośrednictwem cookies Google Analytics są stosowane w celu analizy ilości 

odwiedzin i są przesyłane do firmy Google z siedzibą w USA (kraj nieunijny). Niemniej firma Google 

spełnia warunki systemu przekazywania danych osobowych między UE a USA w stosunkach 

handlowych o nazwie Privacy Shield, czym potwierdza, że przestrzega właściwych zasad ochrony 

prywatności opisanych w umowie Privacy Shield. Powyższe obowiązuje również dla usług Google 

Analytics. Usługi Google Analytics spełniają również standardy bezpieczeństwa w postaci certyfikatu 

ISO 27001. ISO 27001 prezentuje jeden z najbardziej uznawanych na świecie standardów i 

potwierdza, ze systemy Google Analytics działają zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. 

http://www.unibar.cz/

