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Informacja o ochronie danych osobowych dla partnerów biznesowych i pracowników partnerów 

biznesowych IAV Poland Sp. z. o. o. 

W dalszej części informujemy o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe ("dane") jako 

naszego partnera biznesowego lub pracownika partnera biznesowego. Ochrona Państwa 

danych jest dla nas bardzo ważna. W ramach niniejszej informacji o ochronie danych 

osobowych mogą Państwo zapoznać się z tym, jakie dane są przez nas gromadzone i 

przetwarzane oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa 

danych. 

I. Kim jesteśmy i jak można do nas trafić?  

 
My 
 
IAV Poland Sp. z. o. o. 

ul. Ludwika Waryńskiego 2  

45-047 Opole 

jesteśmy odpowiedzialni za ochronę Państwa danych.  

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, swoich praw lub niniejszej 

polityki prywatności, nasz inspektor ochrony danych chętnie udzieli Państwu pomocy. Kontakt 

z inspektorem ochrony danych jest możliwy 

pod adresem:   IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr 

Datenschutzbeauftragter 

Carnotstr. 1 

10587 Berlin 

oraz pod adresem e-mail: datenschutzbeauftragter@iav.de. 

II. Jakie dane przetwarzamy i jak je pozyskujemy? 

Jeśli są Państwo naszym partnerem biznesowym lub pracownikiem jednego z naszych 

partnerów biznesowych, przetwarzamy Państwa dane, które otrzymujemy w ramach relacji 

biznesowych z Państwem lub Państwa pracodawcą. 

W szczególności są to dane, które są przetwarzane, gdy korzystacie Państwo z naszych 

systemów informatycznych oraz gdy Państwo lub Państwa współpracownicy mają kontakt z 

naszymi pracownikami.  

W tym kontekście przetwarzane są przez nas następujące kategorie danych: 

- Służbowe dane kontaktowe i organizacyjne: np. nazwisko, imię, tytuł, stopień naukowy, 

płeć, nazwa firmy, dla której Państwo pracujecie, dział, zawodowy adres e-mail, adres, 

numer telefonu; 

- Dane dotyczące sytuacji zawodowej: np. stanowisko pracy, zadania, kwalifikacje, 

szkolenia i dokształcanie, znajomość języków obcych,  

- Dane dotyczące użytkowania IT: np. identyfikator użytkownika, role i prawa, czasy 

logowania, nazwa komputera, adres IP, ustawienia specyficzne dla użytkownika, 

dokumentacja zmian, dane z protokołów; 
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- Dane online: np. adres IP, dane o lokalizacji, dane z plików cookie, dane z narzędzi do 

analizy i śledzenia, odwiedzane strony internetowe, dane z protokołów; 

- Zdjęcia;  

- Informacja o otrzymanym sprzęcie roboczym i planach alokacji: np. telefony 

komórkowe, tablety, laptopy, upoważnienia do dostępu; 

- Dane pojazdu: np. model, marka, numer rejestracyjny, sposób prowadzenia pojazdu, dane 

dotyczące położenia, dane wideo i audio podczas korzystania z pojazdu; 

- Inne: Ponadto możemy przetwarzać inne dane, które zostały przekazane podczas interakcji 

z naszymi pracownikami lub które w sposób dozwolony pozyskaliśmy na Państwa temat z 

publicznie dostępnych źródeł (np. rejestr handlowy, agencje kredytowe, Schufa, prasa, 

publikacje) oraz oświadczenia wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, takie 

jak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

III. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna 

1. Przygotowanie, realizacja i zakończenie relacji biznesowej pomiędzy nami a Państwem 

lub partnerem biznesowym, dla którego Państwo pracujecie. 

W celu oceny i wstępnej selekcji dostawców, jak również w celu przygotowania audytów z 

obszaru zarządzania jakością, przetwarzamy w szczególności służbowe dane kontaktowe i 

organizacyjne. 

Przetwarzamy Państwa służbowe dane kontaktowe w szczególności w celu ogólnej 

komunikacji, przetwarzania umów o świadczeniu usług, organizowania spotkań, zarządzania 

wydarzeniami i uczestnikami, fakturowania między nami a partnerem biznesowym, 

księgowości i windykacji, raportowania i administracji oraz wypełniania obowiązków 

związanych z kontrolą podatkową i sprawozdawczością.  

W kontekście (wspólnej) pracy nad projektem korzystamy z baz danych i narzędzi, w których 

przechowywane są dane osób kontaktowych i tworzone są konta użytkowników (proszę 

również zobaczyć punkt 3 dotyczący tego ostatniego). W szczególności przetwarzamy 

służbowe dane kontaktowe, dane online oraz dane dotyczące użytkowania IT. 

Przetwarzamy dane na następującej podstawie prawnej: 

- Inicjowanie i realizacja umowy, jeśli są Państwo osobiście naszym partnerem biznesowym 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

- Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w połączeniu z wymogami 

prawnymi i urzędowymi, np. z prawa podatkowego i handlowego) 

- Nadrzędny prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Nasz uzasadniony interes 

polega na funkcjonującej i możliwej do zrealizowania współpracy z naszymi partnerami 

biznesowymi. 

2. Tworzenie i zarządzanie upoważnieniami do dostępu do pomieszczeń, budynków, 

stanowisk badawczych oraz wydawanie kart dostępu, tokenów 

W celu tworzenia przepustek dla gości i zezwoleń na dostęp, identyfikacji gości i osób 

upoważnionych, zarządzania gośćmi, wydawania zezwoleń na wjazd i/lub parkowanie 

pojazdów gości, przetwarzamy w szczególności służbowe dane kontaktowe i organizacyjne, 

dane dotyczące korzystania z IT, zdjęcia i inne dane dotyczące przekazywanych zasobów. 

Przetwarzamy dane na następującej podstawie prawnej: 

- Inicjowanie i realizacja umowy, jeśli są Państwo osobiście naszym partnerem biznesowym 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
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- Nadrzędny prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Nasz uzasadniony interes 

polega na ochronie naszej działalności i tajemnic handlowych oraz naszych praw własności 

poprzez kontrolę uprawnień dostępu do naszych budynków i nieruchomości. 

3. Administracja IT 

W celu przydzielenia dostępu do systemu IT, zarządzania autoryzacją, wsparcia IT, 

udowodnienia zmian informacji w systemach IT, unikalnej identyfikacji użytkownika w celu 

bezpiecznego działania systemów IT, wykrywania i śledzenia nieautoryzowanych prób dostępu 

i dostępu, przetwarzamy w szczególności służbowe dane kontaktowe, dane online i dane 

dotyczące korzystania z systemów IT. 

Przetwarzamy dane na następującej podstawie prawnej: 

- Nadrzędny prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Nasz uzasadniony interes 

polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności wykorzystywanych systemów 

informatycznych, eliminacji awarii, śledzeniu nieuprawnionego dostępu i prób dostępu oraz 

wypełnianiu naszych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych. 

 

4. Zabezpieczanie i obrona naszych praw oraz ujawnianie informacji w sprawach 

urzędowych/sądowych 

W celu realizacji i dochodzenia praw i roszczeń, ujawnienia na podstawie krajowych, 

europejskich lub pozaeuropejskich środków urzędowych/sądowych w celu gromadzenia 

dowodów, ścigania karnego, w celu prowadzenia dochodzeń wewnętrznych, w kontekście 

obrony prawnej, przygotowania dochodzenia roszczeń i egzekwowania roszczeń cywilnych, 

przetwarzania wniosków osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO, przetwarzamy w 

szczególności służbowe dane kontaktowe i organizacyjne, dane dotyczące relacji zawodowych, 

dane dotyczące wykorzystania z systemów IT, dane online, zdjęcia, informacje o otrzymanym 

sprzęcie roboczym i planach alokacji, dane dotyczące pojazdów i inne dane, które mogą pomóc 

w wyjaśnieniu stanu faktycznego. 

Przetwarzamy dane na następującej podstawie prawnej: 

- Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w połączeniu z wymogami 

prawnymi lub urzędowymi) 

- Nadrzędny prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Nasz uzasadniony interes 

polega na dochodzeniu i obronie naszych praw oraz spełnianiu wymogów prawnych i 

urzędowych. 

5. Marketing bezpośredni 

Przetwarzamy Państwa służbowe dane kontaktowe w szczególności w celu przeprowadzenia 

badań ankietowych, analiz rynku, przekazania informacji o naszych kompetencjach i projektach 

oraz w celu wysłania zaproszeń na wydarzenia i poczty świątecznej. 

Przetwarzamy dane na następującej podstawie prawnej: 

- Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

- Nadrzędny prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Nasz uzasadniony interes 

polega na optymalizacji naszych procesów biznesowych i zatrzymaniu naszych partnerów 

biznesowych. 
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IV. Jak długo będą przechowywane Państwa dane? 

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo potrzebujemy ich do określonego celu 

przetwarzania. Z reguły przechowujemy Państwa dane co najmniej przez okres trwania naszych 

stosunków handlowych z Państwem lub partnerem biznesowym, dla którego są one 

wykorzystywane.  

Ponadto przechowujemy określone dane przez czas trwania ustawowych okresów 

przedawnienia oraz tak długo, jak nakazują ustawowe okresy przechowywania. 

W pewnych okolicznościach może zaistnieć konieczność dłuższego przechowywania Państwa 

danych, np. jeśli w związku z postępowaniem urzędowym lub sądowym zostanie orzeczony 

zakaz usuwania danych na czas trwania postępowania lub jeśli dokumenty dotyczące np. fazy 

projektowej naszych produktów muszą być przechowywane przez dłuższy czas ze względu na 

prawo dotyczące odpowiedzialności za produkt. 

V. Kto otrzymuje Państwa dane? 

1. Działy w IAV Poland 

W ramach IAV Poland dostęp do Państwa danych mają tylko te działy, które potrzebują ich do 

opisanych celów.  

 

2. Inne spółki w grupie IAV 

W ramach grupy IAV określone usługi są świadczone centralnie przez IAV GmbH 

Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, Carnotstr. 1, 10587 Berlin ("IAV GmbH") dla wszystkich 

spółek grupy IAV.  

 

Dotyczy to w szczególności następujących usług:  

- Obsługa strony internetowej, 

- Zarządzanie relacjami z klientami,  

- Doradztwo, Controlling, Monitoring, Prognozowanie,  

- Prawo, zgodność, ochrona danych,  

- Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo korporacyjne, zarządzanie audytem, audyt 

wewnętrzny,  

- Zapewnienie infrastruktury informatycznej, aplikacji informatycznych i serwisu 

informatycznego.  

 

IAV GmbH przetwarza w tym celu dane osobowe. 

 

Ponadto dane przetwarzane są również w zakresie wymaganym przez inne spółki z grupy IAV, 

w szczególności na potrzeby wspólnych projektów oraz w ramach zarządzania relacjami z 

klientami. 

 

Pomiędzy spółkami z grupy IAV zostały zawarte umowy o ochronie danych osobowych. W razie 

pytań na ten temat można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. 

3. Usługodawcy, którzy nas wspierają 

Państwa dane przekazujemy dostawcom usług, którzy nas wspierają, np. w obszarach:  

- Usługi rozwojowe, 

- Usługi informatyczne,  
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- Obsługa imprez,  

- Poczta i telekomunikacja,  

- Porady, porady prawne, ubezpieczenia, 

- Zgodność z przepisami i ochrona danych,  

- Dystrybucja i reklama, 

- i komunikacja. 

 

Ci usługodawcy są umownie zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych i 

zachowania poufności. Dostawcy usług, którzy są podmiotami przetwarzającymi, podpisali 

odpowiednią umowę, która zapewnia, że dane są przetwarzane wyłącznie ściśle według 

naszych instrukcji. 

 

4. Więcej miejsc pracy 

W ramach prac projektowych możemy również przekazywać dane partnerom projektu spoza 

grupy IAV, np. uczelniom lub innym firmom. 

 

Ponadto przekazujemy Państwa dane organom krajowym, europejskim lub pozaeuropejskim 

(np. urząd skarbowy, policja, prokuratura, instytucje ubezpieczeń społecznych) lub sądom w 

zakresie ich kompetencji, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa 

lub nakazu uprawnionego organu. 

 

Również w tych przypadkach przekazujemy Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest 

to niezbędne do realizacji poszczególnych celów. 

VI. Czy istnieje obowiązek przekazywania danych? 

O ile wymagamy danych w związku z realizacją / przetwarzaniem stosunków handlowych, jak 

również projektów, są Państwo zobowiązani do podania tych danych, gdyż w przeciwnym razie 

nie będziemy mogli świadczyć naszych usług lub korzystać z Państwa usług lub usług naszych 

partnerów biznesowych. 

 

Jeśli prawo wymaga od Państwa podania nam danych, wskażemy to Państwu podczas 

zbierania danych.  

 

VII. Czy dane zostaną przekazane do państwa trzeciego? 

Co do zasady staramy się unikać przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego, tj. 

państwa spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 

Jeżeli mimo to dojdzie do przekazania danych, ponieważ np. usługodawca lub partner w 

projekcie ma siedzibę w państwie trzecim, nastąpi to w każdym przypadku tylko wtedy, gdy 

zapewniony zostanie wystarczający poziom ochrony danych w państwie trzecim zgodnie z 

decyzją Komisji Europejskiej o adekwatności lub odpowiednie gwarancje (np. umowy o ochronie 

danych z wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej) mogą 

zapewnić odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych.  

 

Na przykład nasze umowy z podmiotami przetwarzającymi, standardowo przewidują zawarcie 

standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, jeśli podmiot przetwarzający ma 
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siedzibę w państwie trzecim. Kopia tych gwarancji zostanie dostarczona na żądanie. W tym celu 

należy skorzystać z kanałów kontaktowych wymienionych w niniejszej polityce prywatności. 

VIII. Jakie Państwo macie prawa i jak można z nich korzystać? 

 

1. Cofnięcie zgody 

W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych 

ze skutkiem na przyszłość. Należy pamiętać, że odwołanie nie ma wpływu na zgodność 

z prawem dotychczasowego przetwarzania danych i że nie rozciąga się na takie 

przetwarzanie danych, dla którego istnieje inna podstawa prawna przetwarzania i które 

w związku z tym może być przetwarzane również bez Państwa zgody. 

2. Dalsze prawa związane z przetwarzaniem danych 

Ponadto, zgodnie z art. 15-21 i 77 RODO, przysługują Państwu następujące prawa, jeśli 

spełnione są odpowiednie wymogi prawne: 

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą:  

W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji o tym, które Państwa dane 

przetwarzamy i w jaki sposób oraz zażądać kopii danych, które przechowujemy na Państwa 

temat (art. 15 RODO).  

Prawo do sprostowania danych: 

Państwo możecie zażądać korekty nieprawidłowych danych i uzupełnienia niekompletnych 

danych (art. 16 RODO). 

Prawo do usunięcia danych: 

Aby usunąć swoje dane należy pamiętać, że dane, które są nam potrzebne do realizacji i 

przetwarzania umów oraz do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych, jak 

również dane, dla których istnieją prawne, nadzorcze lub umowne obowiązki przechowywania, 

są wyłączone z usuwania (art. 17 RODO).  

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:  

Możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych w określonych okolicznościach, 

np. jeśli uważacie, że Państwa dane są nieprawidłowe, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z 

prawem lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych. Oznacza to, że 

Państwa dane mogą być przetwarzane bez Państwa zgody jedynie w bardzo ograniczonym 

zakresie, np. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw 

innych osób fizycznych i prawnych (art. 18 RODO). 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:  

W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie 

uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) f RODO w oparciu o art. 21 RODO, z przyczyn 

związanych z Państwa szczególną sytuacją. 
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Prawo do przenoszenia danych:  

Mają Państwo prawo otrzymać dane, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy na 

podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego oraz w granicach możliwości technicznych zażądać 

bezpośredniego przekazania tych danych osobom trzecim (art. 20 RODO). 

3.   Kanały kontaktowe 

Możecie Państwo skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem następujących kanałów 

komunikacji: 

Pod adresem:  IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr 

Datenschutzbeauftragter 

Carnotstraße 1 

10587 Berlin 

oraz pod adresem e-mail: datenschutzbeauftragter@iav.de. 

4.  Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

Jeśli uważacie Państwo, że nasze przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lub że nie 

przyznaliśmy praw opisanych powyżej w niezbędnym zakresie, macie Państwo prawo złożyć 

skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. 

 

Status: luty 2023 r. 

 

 


