
 

 

Polityka prywatności dla konta Xing 

Teamdress Holding GmbH 

Dla konta Teamdress Holding GmbH (teamdress) Xing korzystamy z platformy technicznej i 

usług firmy New Work SE (XING), Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. 

Przetwarzanie odbywa się w celu dystrybucji produktów oferowanych przez firmę teamdress i jej 

firmy partnerskie (odzież robocza, pielęgnacyjna i ochronna), a także w celu nawiązania kontaktu 

z potencjalnymi i obecnymi klientami. Podstawa prawna przetwarzania wynika z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu. 

Odpowiedzialny organ 

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO) jest organ odpowiedzialny: 

Teamdress Holding GmbH 

Brandstücken 27, 

D-22549 Hamburg 

Przedstawiciel ds. ochrony danych 

Pytania i uwagi dotyczące ochrony danych są dla nas mile widziane i ważne. Zapraszamy do 

kontaktu z nami w każdej chwili. Do naszego inspektora ochrony danych osobowych (DSB) można 

się zwrócić w następujący sposób: 

Pocztą tradycyjną: 

Inspektor ochrony danych 

osobowych 

(Datenschutzbeauftragter) 

Teamdress Holding GmbH, 

Brandstücken 27 

D-22549 Hamburg; 

Pocztą elektroniczną: 

datenschutz@teamdress.de 

Adres właściwego organu nadzorczego 

Freie und Hansestadt Hamburg (Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg) 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(Pełnomocnik miasta Hamburg do spraw ochrony danych i swobody 

informacji), 
Ludwig-Erhard-Straße 7, 20459 Hamburg 

Tel.: 040 / 428 54 - 4040 

Faks: 040 / 428 54 - 4000 

E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

Korzystanie z konta Xing 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że użytkownik korzysta z platformy Cing i jej funkcji na własną 

odpowiedzialność, dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. 

„Obserwuj”, „Poleć firmę” i „Oceń pracodawcę”). 

Teamdress sama nie gromadzi danych osobowych za pośrednictwem konta Xing i nie przekazuje 

żadnych danych osobowych do Xing. Podczas wizyty na koncie teamdress Xing są zbierane dane 
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osobowe za pomocą plików cookie lub trackerów (Adobe Digital Analytics, Bing, Facebook Pixel, 

Facebook Custom Audience, Google Analytics, itp.). Takie gromadzenie danych przez Xing może 

następować również u osób odwiedzających tę stronę, które nie są zalogowane lub zarejestrowane 

w Xing. Informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Xing można znaleźć w 

Polityce prywatności Xing. 

Ogólne informacje na temat gromadzenia danych: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/allgemeines- zu-den-zwecken-der-
datenverarbeitung 

Przekazywane informacje: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/allgemeines-zu-den- 

zwecken-der-datenverarbeitung 

Zarejestrowane dane użytkownika: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/informationen-die-wir- auf-grund-ihrer-
nutzung-von-xing-automatisch-erhalten 

Zarejestrowane dane użytkownika: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/informationen-die-wir-ueber-sie-aus-anderen- 

quellen-erhalten 
 

Przetwarzanie danych użytkownika 

Spółka teamdress nie ma wpływu na dane przetwarzane przez Xing, sposób ich przetwarzania, 

wykorzystywania lub przekazywania osobom trzecim i nie ma możliwości kontroli. Podczas 

korzystania z naszego lub własnego konta Xing, dane osobowe są gromadzone, przesyłane, 

przechowywane i wykorzystywane przez Xing. Niezależnie od miejsca zamieszkania użytkownika, 

dane te są przekazywane np. do Stanów Zjednoczonych, gdzie są przechowywane i 

wykorzystywane. 

Jeśli użytkownicy, kiedy mają dostęp do swojego konta Xing teamdress, są zalogowani do Xing 

za pośrednictwem swojego konta użytkownika, to w analizie statystycznej są również 

uwzględniane główne dane profilu. 

Korzystanie z Xing podlega Ogólnym warunki handlowym (wg stanu na dzień: 06 stycznia 2020 

r.): https://www.xing.com/terms, które mają zastosowanie do korzystania z usługi. 

Xing przetwarza dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika dane, takie jak imię i nazwisko 

oraz nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu lub kontakty, itp. w celu dostarczania 

reklam lub innych treści. Xing używa narzędzi analitycznych takich jak Adobe Digital Analytics, 

Bing, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Google Analytics lub innych trackerów. 

Teamdress nie ma wpływu na użycie takich narzędzi, nie została poinformowana o ich użyciu, nie 

zleciła ich użycia, nie zgodziła się na ich użycie ani nie wspiera ich w żaden sposób. Dane osobowe 

uzyskane za pośrednictwem Xing nie są udostępniane teamdress. 

Xing otrzymuje informacje o użytkowniku również podczas wyświetlania treści, nawet jeśli 

użytkownik nie ma/nie założył konta na Xing. Te „dane dziennika” to adres IP, typ przeglądarki, 

system operacyjny, informacje o poprzedniej i następnej odwiedzonej stronie internetowej, 

przeglądane strony witryny internetowej, lokalizacja użytkownika, ewentyalny operator usług 

telefonii komórkowej, używane urządzenie końcowe (w tym identyfikator urządzenia i aplikacji), 

wyszukiwane terminy oraz informacje o plikach cookie. 

Informacje na temat dyrektywy o ochronie danych osobowych (stan na dzień: 

28 lutego 2020 r.) są dostępne na stronie: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Informacje na temat prywatności są dostępne na stronie: 

https://privacy.xing.com/de/ihre-privatsphaere 

Informacje na temat bezpieczeństwa użytkownika są dostępne na stronie: 

http://www.xing.com/terms
https://privacy.xing.com/de/ihre-privatsphaere


 

https://privacy.xing.com/de/ihre-sicherheit 

Instrukcje dotyczące wyłączania śledzenia można znaleźć na stronie 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/informationen-die-wir-auf-grund-ihrer-nutzung- 
von-xing-automatisch-erhalten 

Informacje o tym, kto otrzymuje o osobie użytkownika, można znaleźć na stronie: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/wer-erhaelt-daten-zu-ihrer-person 

Ograniczenie przetwarzania danych użytkownika 

W ustawieniach konta Xing użytkownik ma możliwość ograniczenia przetwarzania swoich 

danych. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w polityce prywatności: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/informationen-die-wir-auf-grund-ihrer-nutzung- 
von-xing-automatisch-erhalten 

oraz 

https://www.xing.com/settings/privacy/data/tracking 

http://www.xing.com/settings/privacy/data/tracking

