
Informacje firm Teamdress Holding GmbH, teamdress Stein 
Deutschland GmbH i manstein GmbH na temat rozporządzenia 

UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) 

Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych 
(zwane dalej „RODO”). Przepisy RODO mają pierwszeństwo przed innymi krajowymi ustawami i rozporządzeniami 
dotyczącymi ochrony danych, np. niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o telekomunikacji, 
ustawą o mediach elektronicznych oraz ustawami krajów związkowych o ochronie danych osobowych, 
np. ustawie miasta Hamburg o ochronie danych (HmbDSG). 

Niniejszym pismem pragniemy poinformować, zgodnie z przepisami RODO (art. 13 i 14), o ochronie danych osobowych w 
firmach Teamdress Holding GmbH, teamdress Stein Deutschland GmbH i manstein GmbH. 

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu przede wszystkim zawieranie nowych umów i realizację istniejących. Jeżeli w 
tym celu uzyskano zgodę użytkownika, stanowi to podstawę prawną przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie opiera się 
na obowiązku prawnym, to jest to podstawa prawna przetwarzania. 

Spółkami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO są Teamdress Holding GmbH, 
teamdress Stein Deutschland GmbH i manstein GmbH, Brandstücken 27, 22549 Hamburg. 

Inspektor ochrony danych osobowych Teamdress Stein Deutschland GmbH i manstein GmbH jest w każdej chwili 
dostępny, aby odpowiadać na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych; jego dane kontaktowe to 

Teamdress Holding GmbH 
oraz 
teamdress Stein Deutschland GmbH 
oraz 
manstein GmbH 
Der Datenschutzbeauftragte 
(Inspektor ochrony danych 
osobowych) 
Brandstücken 27 
D - 22549 Hamburg 
e-mail: datenschutz@teamdress.de 

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i przechowujemy w celu odwzorowania stosunków umownych 
pomiędzy użytkownikiem a Teamdress Holding GmbH, teamdress Stein Deutschland GmbH lub manstein GmbH. 

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres trwania stosunku umownego. Po zakończeniu realizacji umów 
zablokujemy do dalszego przetwarzania lub usuniemy dane osobowe najpóźniej po upływie trzech lat. Jednakże ze względu 
na prawne i urzędowe obowiązki w zakresie przechowywania, np. obowiązki dowodowe w ramach prawa podatkowego i 
handlowego, konieczne jest przechowywanie niektórych danych osobowych przez dłuższy okres czasu, do chwili 
wygaśnięcia prawnego obowiązku dokumentowania. 

Dane są przechowywane w bezpieczny sposób. Dostęp jest udzielany wyłącznie osobom i partnerom umownym Teamdress 
Holding GmbH, teamdress Stein Deutschland GmbH i manstein GmbH, którzy są zobowiązani do przestrzegania przepisów o 
ochronie danych. Ponadto Teamdress Holding GmbH, teamdress Stein Deutschland GmbH i manstein GmbH podejmują 
odpowiednie działania w celu zapewnienia kompletności, poprawności i aktualności gromadzonych danych osobowych. Dane 
nie są przekazywane do krajów trzecich poza UE. W przypadku zobowiązań prawnych lub administracyjnych musimy 
przekazać dane odpowiednim upoważnionym organom publicznym, takim jak urzędy skarbowe i/lub organy bezpieczeństwa. 

RODO określa prawa zainteresowanych stron w następujący sposób: Użytkownik ma prawo zażądać bezpłatnych 
informacji o zebranych danych od organu odpowiedzialnego (patrz wyżej). Użytkownik ma również prawo do 
poprawiania, usuwania, ograniczania i przesyłania danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych. 

W przypadku zapytań dotyczących danych osobowych, prosimy o pisemny kontakt z inspektorem ochrony danych 
osobowych w formie listu lub wiadomości e-mail (dane kontaktowe znajdują się powyżej), na zapytanie odpowiemy 
niezwłocznie. Może zaistnieć konieczność zweryfikowania tożsamości, wówczas jeśli dane są niewystarczające, prosimy o 
dalsze informacje, aby uniknąć ewentualnego pomylenia z innymi klientami. 

Jeśli użytkownik się nie zgłasza, to zakładamy, że zgody udzielone przez niego w trakcie zawierania umowy lub później 
obowiązują w dalszym ciągu. 

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych. Adres właściwego organu nadzorującego to 

 

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 22, 7. OG, 20459 Hamburg 

Tel.: 040 / 428 54 - 4040 

Faks: 040 / 428 54 - 4000 

e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 
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