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POLITYKA PRYWATNOŚCI  

AIR PRODUCTS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mając na uwadze zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, które zostały wprowadzone do 

polskiego porządku prawnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 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) – zwanym dalej RODO – niniejszym 

przekazujemy do Państwa wiadomości kompleksową informację na temat zasad i sposobów 

przetwarzania danych osobowych przez Air Products sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
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1. Co to są dane osobowe? 

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej (zwanej też „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania osobę fizycznej 

uznaje się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 

podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, 

identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej. 

 

Za dane osobowe uznaje się: 

1) to, co nam ktoś o sobie ujawni lub ujawnią o nim tzw. inne źródła (np. publiczne rejestry), 

2) to, co zaobserwujemy o osobie (np. jak się zachowuje, kiedy wraca do domu i włącza radio), 

3) to, co o danej osobie wydedukujemy i za jaką ją uznamy (np. gdy po sposobie jazdy 

samochodem, zakwalifikujemy osobę do grupy wysokiego ryzyka wypadku samochodowego). 

 

Przykładami danych osobowych są: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, płeć, kolor 

oczu, waga, wzrost lub inne dane biometryczne, jak również dane dotyczące poglądów, przekonań, 

wypowiedzi czy życzeń. Będą to również dane takie jak numer telefonu, numer PESEL, adres e-mail, 

dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z serwisu internetowego, historia przeglądania strony, 

nazwa i dane urządzenia, z którego korzysta użytkownik, zdjęcia osoby, nagranie z kamery 

przemysłowej, rysunki czy zarejestrowane głosy. Za dane osobowe obecnie uznaje się również dane 

osób prowadzących działalność gospodarczą i poddaje się je ogólnej ochronie wynikającej z RODO. 

 

 

2. Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych? 

 

W art. 5 RODO wprowadzono zasady przetwarzania danych osobowych. Są to fundamenty 

prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Każdy administrator danych 

osobowych jest zobowiązany do ich przestrzegania. 

 

RODO wprowadza następujące zasady przetwarzania danych osobowych: 

 

1) Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości 

 

Zasada ta wprowadza wymóg, aby administrator danych osobowych zbierał i przetwarzał dane 

osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Oznacza 

to, iż administrator danych osobowych nie może doprowadzić do sytuacji, w której zbieranie lub  

przetwarzanie przez niego danych osobowych byłoby bezprawne, nierzetelne lub niezrozumiałe dla 

osoby, której dane dotyczą. 
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2) Zasada ograniczania celu 

 

Zasada ta wprowadza wymóg, aby administrator danych osobowych zbierał i przetwarzał dane 

osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Oznacza to, iż administrator 

danych osobowych nie może przetwarzać danych osobowych bez żadnego celu lub bez 

skonkretyzowanego lub wyraźnego lub uzasadnionego celu. 

 

3) Zasada minimalizacji danych 

 

Zasada ta wprowadza wymóg, aby administrator danych osobowych zbierał i przetwarzał dane 

osobowe adekwatnie i stosownie, ograniczając się do tego, co niezbędne do celów, dla których dane 

osobowe są zbierane i przetwarzane. Oznacza to, iż administrator danych osobowych nie może zbierać 

i przetwarzać nadmiernej ilości danych osobowych w stosunku do konkretnego celu ich przetwarzania. 

 

4) Zasada prawidłowości przetwarzania danych osobowych 

 

Zasada ta wprowadza wymóg, aby administrator danych osobowych zbierał i przetwarzał dane 

osobowe prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Oznacza to, iż administrator danych osobowych 

nie może przetwarzać danych osobowych nieprawidłowych lub nieaktualnych i w tym celu powinien 

podejmować wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, o których poweźmie informację, iż są 

nieprawidłowe lub nieaktualne w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub 

sprostowane. 

 

5) Zasada ograniczenia przechowywania danych osobowych 

 

Zasada ta wprowadza wymóg, aby administrator danych osobowych przechowywał dane osobowe w 

formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to 

niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (z określonymi wyjątkami). Oznacza to, iż 

administrator danych osobowych nie może przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to 

konieczne z uwagi na przepisy prawa lub jego uzasadnione prawnie cele. 

 

6) Zasada poufności i integralności danych osobowych 

 

Zasada ta wprowadza wymóg, aby administrator danych osobowych zbierał i przetwarzał dane 

osobowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed 

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem 

lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Oznacza to, 

iż administrator danych osobowych musi dochować wszelkich starań, aby przetwarzane przez niego 

dane osobowe nie zostały utracone, zniszczone lub uszkodzone. 
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3. Kto jest Administratorem moich danych osobowych? 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Air Products spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa. 

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000055764. Administrator przetwarza dane osobowe w ramach działalności gospodarczej 

prowadzonej w zakładach pracy znajdujących się na terenie Polski. 

 

W sprawach przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym 

zespołem doradczym z zakresu ochrony danych osobowych drogą mailową za pośrednictwem 

następującego adresu e-mail: privacy@airproducts.com. 

 

 

4. W jaki sposób Administrator pozyskuje moje dane osobowe? 

 

Administrator pozyskuje Twoje dane osobowe przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam je, gdy 

aplikujesz na stanowisko pracownika Spółki, gdy jesteś przez Spółkę zatrudniony, jak również wtedy, 

gdy chcesz nawiązać z nami kontakt np. za pośrednictwem e-maila czy drogą telefoniczną, lub gdy 

nawiązujesz z nami współpracę i zawierasz z nami umowę, na podstawie której realizujesz przyznane 

Ci prawa i obowiązki. 

 

1) Gdy ubiegasz się o zatrudnienie przez Administratora… 

 

Jeżeli starasz się o zatrudnienie przez Administratora lub chcesz nawiązać z Administratorem 

współpracę, Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane osobowe podczas 

aplikowania o pracę za pośrednictwem strony internetowej www.airproducts.com, zakładka KARIERA. 

Przy prowadzeniu rekrutacji korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych zajmujących się 

rekrutacją pracowników. 

 

2) Gdy jesteś lub byłeś zatrudniony przez Administratora… 

 

Jeżeli jesteś lub byłeś pracownikiem lub zleceniobiorcą Administratora, Twoje dane osobowe 

pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane osobowe w celach niezbędnych dla zatrudnienia – 

przy wypełnianiu kwestionariusza osobowego, przy podpisywaniu umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej. 

 

3) Gdy jesteś kontrahentem lub dostawcą usług na rzecz Administratora… 

 

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem lub dostawcą usług, w tym prowadzisz jednoosobową działalność 

gospodarczą lub reprezentujesz spółkę prawa handlowego, Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie 

od Ciebie. Podajesz nam swoje dane osobowe w celach kontaktowych czy nawiązania współpracy. 

mailto:privacy@airproducts.com
http://www.airproducts.com/
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Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu informowania Cię o naszych nowych produktach 

lub usługach, ale tylko w ramach dotychczas trwającej współpracy. 

 

Jeżeli jesteś pracownikiem kontrahenta lub dostawcy usług, a Administrator przetwarza Twoje dane 

osobowe, choć nigdy bezpośrednio nam ich nie podałeś - zdarza się, że Twoje dane mogą zostać nam 

przekazane przez podmioty trzecie, na Twoją prośbę lub w związku z Twoimi obowiązkami służbowymi. 

Twoje dane może przekazać nam Twój pracodawca, aby umożliwić nam nawiązanie kontaktu z Tobą w 

związku ze współpracą, jaką podejmujemy z podmiotem, w którym jesteś zatrudniony. 

 

4) Inne źródła pozyskiwania danych osobowych 

 

Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe zostaną przez Administratora pozyskane w inny sposób, niż 

wymienione powyżej. Będą to najczęściej sytuacje, gdy Twoje dane osobowe są pozyskiwane w 

związku z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których 

Administrator występuje jako podmiot przetwarzający. Będą to również sytuacje, gdy Administrator 

jest uczestnikiem postępowań przed sądami, organami administracji publicznej i instytucjami 

publicznymi i ma dostęp do akt postępowania, w których znajdują się Twoje dane osobowe. 

Administrator może również mieć dostęp do Twoich danych osobowych w związku prowadzonymi 

przez siebie kontami w portalach społecznościowych. Administrator może również pozyskiwać Twoje 

dane osobowe w związku z księgami wejść i wyjść prowadzonymi na terenie zakładów Administratora. 

Wreszcie, w związku z powszechnie występującym na terenie zakładów Administratora monitoringiem 

wizyjnym na zewnątrz i wewnątrz budynków, może się zdarzyć, iż Twój wizerunek zostanie 

zarejestrowany przez kamery. 

 

 

5. Jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez Administratora? 

 

W zależności od tego, w jakich relacjach pozostajesz z Administratorem, Administrator będzie 

przetwarzał różnego rodzaju dane osobowe. 

 

1) Gdy ubiegasz się o zatrudnienie przez Administratora… 

 

Jeżeli ubiegasz się o zatrudnienie przez Administratora, Administrator może przetwarzać Twoje dane 

osobowe w następującym zakresie: 

a) imię i nazwisko, 

b) wizerunek,  

c) dane kontaktowe 

d) data urodzenia 

e) Twoje obywatelstwo, 

f) Twoje wykształcenie, 

g) informacje o aktualnym lub poprzednim zatrudnieniu (takie jak dane pracodawcy lub 

zleceniodawcy, okres zatrudnienia, etc.) 
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h) inne, dobrowolnie podane w trakcie trwania rekrutacji, informacje na temat Twojego 

zatrudnienia. 

 

2) Gdy jesteś lub byłeś zatrudniony przez Administratora… 

 

Jeżeli jesteś lub byłeś zatrudniony przez Administratora na podstawie umowy o pracę, Administrator 

może przetwarzać Twoje dane osobowe w następującym zakresie: 

a) imię i nazwisko, 

b) wizerunek, 

c) adres zamieszkania, 

d) data urodzenia, 

e) numer PESEL, 

f) NIP (jeżeli został nadany), 

g) Twoje obywatelstwo, 

h) adres e-mail (w tym również służbowy), 

i) numer telefonu (w tym również służbowy), 

j) informacje o Twoim banku oraz numerze rachunku bankowego, 

k) Twoje stanowisko pracy, 

l) Twoje wykształcenie, 

m) informacje o aktualnym lub poprzednim zatrudnieniu (takie jak dane pracodawcy lub 

zleceniodawcy, okres zatrudnienia, etc.), 

n) informacje dotyczące Twojego wynagrodzenia, 

o) dane członków rodziny w związku z przyznawanymi świadczeniami socjalnymi, 

p) dane z Krajowego Rejestru Karnego, 

q) informacje o zajęciach komorniczych, 

r) informacje o Twojej sytuacji ekonomicznej, a konkretniej - dochodach Twojego gospodarstwa 

domowego w przeliczeniu na członka rodziny (jeżeli z informacjami tymi jest związane 

zaoferowanie Ci określonych świadczeń lub benefitów przez Administratora), 

s) Twoje dane zdrowotne (w zakresie, w jakim przekazujesz nam te dane w związku ze 

stosunkiem pracy lub badaniami medycyny pracy), 

t) informacje o pobieraniu emerytury, renty lub innych świadczeń zdrowotnych, 

u) inne, dobrowolnie podane w trakcie trwania rekrutacji, informacje na temat Twojego 

zatrudnienia. 

 

3) Gdy jesteś kontrahentem lub dostawcą usług na rzecz Administratora… 

 

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem lub dostawcą usług, w tym prowadzisz jednoosobową działalność 

gospodarczą lub reprezentujesz spółkę prawa handlowego, Administrator może przetwarzać Twoje 

dane osobowe w następującym zakresie: 

a) imię i nazwisko, 

b) nazwa (jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą), 

c) Twoje stanowisko pracy lub w strukturze firmy, 
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d) adres zamieszkania, 

e) adres do doręczeń, 

f) numer NIP (jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą), 

g) numer REGON, 

h) dane uzyskane z Krajowego Rejestru Dłużników, 

i) informacje o stanie zadłużenia, 

j) adres e-mail (w tym również służbowy), 

k) numer telefonu (w tym również służbowy), 

l) informacje o Twoim banku oraz numer rachunku bankowego, 

m) numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem internetowym, 

n) historia Twojej komunikacji z Administratorem, 

o) historia naszej współpracy (informacje o dokonanych płatnościach, zakresie i charakterze 

nawiązanej współpracy etc.), 

p) dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, 

q) Twoje reklamacje, 

r) dodatkowe informacje o Tobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji lub komunikacji z 

nami. 

 

Jeżeli jesteś pracownikiem kontrahenta lub dostawcy usług, Administrator może przetwarzać Twoje 

dane osobowe w następującym zakresie: 

a) imię i nazwisko, 

b) stanowisko pracy i pełniona funkcja, 

c) numer telefonu służbowego, 

d) adres email służbowy, 

e) adres IP, z którego się komunikujesz, 

f) historia korespondencji z Administratorem, 

g) inne informacje, podane nam w toku współpracy i utrzymywanego kontaktu. 

 

4) Inne źródła pozyskiwania danych osobowych 

 

Dane w aktach sprawy 

a) imię i nazwisko, 

b) adres zamieszkania, 

c) numer PESEL, 

d) numer NIP, 

e) numer REGON, 

f) adres prowadzonej działalności gospodarczej, 

g) dane pełnomocnika procesowego, świadków, biegłych, kuratorów sądowych, 

h) dane przedstawicieli organów administracji publicznej i instytucji państwowych, 

i) inne informacje uzyskane w wyniku prowadzonej sprawy, np. stan zadłużenia. 

 

Dane powierzone do przetwarzania w imieniu innego administratora danych osobowych 
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Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w wyniku powierzenia wynikającego z umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której występuje jako podmiot przetwarzający, 

katalog tych danych jest zależny od celu umowy, w związku z którą zawierana jest umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

 

Dane zebrane w związku z prowadzonymi kontami w portalach społecznościowych 

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w związku z prowadzonymi kontami w portalach 

społecznościowych, katalog tych danych jest zależny od tego, jakiego rodzaju dane osobowe 

przetwarza podmiot prowadzący portal społecznościowy, w którym Administrator ma założone konto. 

 

Dane zebrane w księgach wejść i wyjść 

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w związku z prowadzoną księgą wejść i wyjść, 

katalog przetwarzanych danych osobowych jest następujący: 

a) imię i nazwisko, 

b) cel pobytu na terenie zakładu Administratora, 

c) godzina wejścia i wyjścia z zakładu Administratora. 

 

Dane niezidentyfikowane 

Dane, które Administrator pozyskuje za pomocą zainstalowanego monitoringu – przede wszystkim 

wizerunek - Administrator przetwarza tylko w takim zakresie w jakim jest on nam niezbędny do 

realizacji celu takiego przetwarzania. Jeżeli cele przetwarzania danych nie wymagają wiedzy o tym, 

jakich osób dane dotyczą, wówczas Administrator nie ustala tożsamości tych osób. 

 

 

6. W jakim celu Administrator przetwarza moje dane osobowe? 

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych są bardzo zróżnicowane i uzależnione od tego, w jakich 

relacjach pozostajesz z Administratorem i jakie są potrzeby Administratora związane z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu szeroko rozumianego prowadzenia przez niego 

działalności gospodarczej, na co składa się przede wszystkim: 

 

1) prowadzenie rekrutacji na stanowisko pracownika Administratora, 

2) obsługa stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, 

3) nawiązywanie i prowadzenie współpracy gospodarczej z kontrahentami Administratora, 

4) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z dostawcami usług na rzecz Administratora, 

5) dochodzenie i obrona roszczeń dotyczących lub z udziałem Administratora, 

6) wykonywanie przez Administratora usług, z którymi związane jest powierzanie mu przez inny 

podmiot przetwarzania danych osobowych, 

7) wypełnianie przez Administratora obowiązków prawnych, 

8) prowadzenie strony internetowej www.airproducts.com.pl, 

http://www.airproducts.com.pl/
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9) prowadzenie przez Administratora kont w portalach społecznościowych. 

 

 

7. Na jakiej podstawie Administrator przetwarza moje dane osobowe? 

 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie ściśle określonych 

przepisów prawa. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku ze skonkretyzowaną 

podstawą, wynikającą z przepisów RODO (art. 6 ust. 1 RODO), jednakże podstawy te mogą być 

zróżnicowane w zależności od tego, jakie są konkretne cele przetwarzania Twoich danych osobowych. 

W przepisach RODO wyróżnia się następujące podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 

 

1) Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów 

2) Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy 

3) Art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze 

4) Art. 6 ust. 1 lit. d – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 

5) Art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi 

6) Art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

 

 

8. Jak długo Administrator przetwarza moje dane osobowe? 

 

Okres, przez jaki Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, jest zależny od celu przetwarzania 

tych danych. 

 

1) Gdy ubiegasz się o zatrudnienie przez Administratora… 

 

W sytuacji, gdy ubiegasz się o zatrudnienie przez Administratora, Twoje dane osobowe będą 

przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 lat od momentu Twojej 

ostatniej aktywności. Jeśli Administrator w momencie wysłania przez Ciebie swojego CV nie prowadzi 

procesu rekrutacyjnego, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu 

Twojej ostatniej aktywności. 
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2) Gdy jesteś lub byłeś zatrudniony przez Administratora… 

 

W sytuacji, gdy jesteś lub byłeś zatrudniony przez Administratora, Twoje dane osobowe przetwarzane 

są przez cały okres współpracy lub zatrudnienia, jak również przez okres wymagany przepisami prawa 

w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentów i informacji dotyczących Twojego zatrudnienia, 

tj. 10 lat, jeśli zostałeś zatrudniony przez Administratora po 1 stycznia 2019 r., lub 50 lat, jeśli zostałeś 

zatrudniony przez Administratora przed dniem 1 stycznia 2019 r., liczonymi od dnia ustania stosunku 

pracy lub dnia rozwiązania umowy cywilnoprawnej. 
 

3) Gdy jesteś kontrahentem lub dostawcą usług na rzecz Administratora… 

 

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem lub dostawcą usług, w tym prowadzisz jednoosobową działalność 

gospodarczą lub reprezentujesz spółkę prawa handlowego, Twoje dane osobowe Administrator 

przetwarza przez okres realizacji danej umowy lub okres prowadzonej współpracy. Po upływie tych 

okresów, Twoje dane osobowe Administrator będzie przetwarzać przez okres konieczny dla celów 

podatkowych, jak również przez okresy przedawnienia roszczeń związanych z realizacją danej umowy 

lub prowadzą współpracą. 

 

4) Inne źródła pozyskiwania danych osobowych 

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są pozyskiwane w związku z zawartymi umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w których Administrator występuje jako podmiot przetwarzający, 

to dane te są przetwarzane przez okres wynikający z zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są pozyskiwane w związku z prowadzonymi kontami w portalach 

społecznościowych, okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od okresu prowadzenia przez 

Administratora danego konta w portalu społecznościowym. 

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są pozyskiwane w związku z uczestnictwem Administratora  

w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych lub mediacyjnych, okres przetwarzania danych 

osobowych wydłuża się od momentu: 

• prawomocnego zakończenia postępowania sądowego – o nie więcej niż 6 lat, 

• uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej przed 

mediatorem lub przed sądem – o nie więcej niż 6 lat, 

• zakończenia postępowania egzekucyjnego – o nie więcej niż 6 lat. 

Jeżeli Twoje dane osobowe są pozyskiwane w związku z uczestnictwem Administratora  

w postępowaniach przed organami administracji publicznej i instytucjami publicznymi, okres 

przetwarzania danych osobowych wydłuża się od momentu prawomocnego zakończenia toczącego się 

postępowania o nie więcej niż 6 lat. 
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Jeżeli Twoje dane osobowe są pozyskiwane w związku z powszechnie występującym na terenie 

zakładów Administratora monitoringiem wizyjnym na zewnątrz i wewnątrz budynków, to dane te są 

przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

 

 

9. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora? 

 

Administrator dochowuje wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przekazywane wyłącznie dla 

prawidłowego wywiązania się z zawartej z Tobą współpracy lub w związku z ciążącymi na 

Administratorze obowiązkami prawnymi. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane: 

a) pracownikom i współkontrahentom Administratora zaangażowanym w działalność 

Administratora; 

b) podmiotom świadczącym usługi pocztowe; 

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe oraz 

zapewniającym obsługę serwisową używanych przez nas programów; 

d) podmiotom świadczącym usługi z zakresu przeprowadzania szkoleń dla pracowników 

Administratora; 

e) podmiotom świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, doradztwa podatkowego, 

rachunkowego oraz kadrowo-płacowe; 

f) instytucjom ubezpieczeniowym, finansowym i podmiotom zajmującym się opieką medyczną 

obejmującą pracowników; 

g) organom publicznym, sądom i trybunałom. 

Administrator nie wykorzystuje Twoich danych osobowych w celach komercyjnych. Oznacza to, że 

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem jakiejkolwiek sprzedaży i nie trafią do wiadomości 

kogokolwiek, komu nie chciałeś udostępnić swoich danych. 

 

10. Czy moje dane osobowe są przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej? 

 

Administrator może przesyłać dane osobowe do odbiorców w krajach innych niż kraj, w którym 

informacje zostały zdobyte. 

 

W związku z przebywaniem w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), Administrator będzie 

postępować zgodnie z obowiązującymi na jego obszarze wymowami prawnymi, mającymi na celu 

zapewnienie właściwej ochrony przesyłania danych osobowych do odbiorców w krajach spoza EOG i 

Szwajcarii. W kwestii przesyłania danych osobowym na terenie Stanów Zjednoczonych, Administrator 

korzysta ze standardowych wzorów umów opracowanych przez Komisję Europejską. 
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11. Jakie przysługują mi uprawnienia w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych? 

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg 

uprawnień, z których możesz skorzystać w zależności od tego, na jakiej podstawie są przetwarzane 

Twoje dane osobowe.  

 

W stosunku do przetwarzania Twoich danych osobowych, Administrator zapewnia Ci następujące 

uprawnienia: 

 

1) Prawo dostępu do danych osobowych 

 

W każdym momencie możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o informację, czy i w jakim 

zakresie przetwarza Twoje dane osobowe oraz do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania 

Twoich danych osobowych. 

 

2) Prawo do poprawiania danych osobowych 

 

W każdym momencie możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie 

Twoich danych, jeżeli dowiesz się lub uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub nieaktualne. 

Administrator może poprosić Cię o przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie 

oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych. 

 

3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 

Jeżeli uznasz że dla określonego procesu Administrator przetwarza zbyt wiele Twoich danych 

osobowych, możesz zażądać, aby zakres tego przetwarzania został przez Administratora ograniczony. 

O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nałożonym na Administratora przez 

obowiązujące przepisy prawa lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przetwarzanie Twoich 

danych osobowych zostanie przez Administratora ograniczone do niezbędnego minimum lub 

Administrator zaprzestanie dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

4) Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) 

 

Jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe bez podstawy prawnej lub przetwarza 

je, choć cele, dla których dane osobowe były przetwarzane, nie istnieją, przysługuje Ci prawo do 

żądania usunięcia przez Administratora Twoich danych osobowych. Administrator będzie mógł usunąć 

Twoje dane osobowe, o ile nie będzie istniał obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych 

osobowych lub uzasadniony interes Administratora przetwarzania Twoich danych osobowych. W razie 

braku uprawnienia Administratora do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, 

Administrator dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Twoją prośbę w najszerszym dopuszczalnym 

zakresie, a jeżeli nie będzie to możliwe – Administrator postara się zmodyfikować je w taki sposób, aby 

nie można już było przypisać Ci tych danych (w ramach tzw. pseudonimizacji). 
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5) Prawo do przenoszenia danych osobowych 

 

W sytuacji, w której Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z 

wykonaniem umowy, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. 

w systemie informatycznym), na Twoją prośbę Administrator wyeksportuje te dane osobowe do 

odrębnego pliku w popularnym formacie, aby umożliwić ich przekazanie do innego administratora 

danych. 

 

6) Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody  

 

Jeśli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w 

każdym czasie przysługuje Ci uprawnienie do jej cofnięcia. Zgodę możesz cofnąć m.in. poprzez wysłanie 

wiadomości email w tym przedmiocie na adres mailowy privacy@airproducts.com  

z dopiskiem „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych” lub zgłaszając cofnięcie zgody w 

jednym z biur Administratora. 

 

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu 

 

Jeżeli uznasz, że w sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub 

interes prawny Administratora lub jakiejkolwiek strony trzeciej lub w razie przetwarzania danych 

osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator przetwarza Twoje dane w zbyt 

szerokim zakresie (w sposób nieadekwatny), możesz żądać ograniczenia przez Administratora  

przetwarzania Twoich danych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania 

Twoich danych osobowych w tym zakresie i celu, o ile dalsze przetwarzanie danych osobowych nie 

będzie konieczne ze względu na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania 

przez Administratora Twoich danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub ze 

względu na ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń Administratora. 

 

8) Prawo do złożenia skargi 

 

Jeżeli uznasz, że Administrator w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Uprawnienia, o których mowa w punktach 1 – 7 możesz realizować poprzez ich zgłaszanie drogą 

mailową na adres privacy@airproducts.com lub drogą listową na adres siedziby Administratora. 

 

Uprawnienie, o którym mowa w punkcie 8 jest realizowane poprzez złożenie skargi bezpośrednio do 

organu nadzoru. W skardze powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie 

działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. 

 

mailto:privacy@airproducts.com
mailto:privacy@airproducts.com
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12. Czy moje dane osobowe poddawane są przez Administratora profilowaniu? 

 

Administrator nie poddaje Twoich danych osobowych profilowaniu. 

 

 

13. Celem zapoznania się  z  Informacjami Air Products o Polityce Prywatności w Internecie  

prosimy przeczytać dokument zawarty pod linkiem 

 

Air Products Polityce Prywatności w Internecie 

 

Wersja w języku polskim znajduje się  na stronie  

http://www.airproducts.com.pl/ 

 

w dolnej części strony kliknij na opis  
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