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Polityka prywatności 

1. Wstęp 

Niniejsza polityka ma na celu określenie obowiązków grupy w zakresie przestrzegania i podtrzymywania 

zasad dotyczących gromadzenia, ujawniania oraz korzystania z danych osobowych; jest ona naszym 

głównym zewnętrznym komunikatem w zakresie prywatności. Niniejszą politykę prywatności należy 

uważnie przeczytać. Polityka prywatności może być aktualizowana, więc prosimy o regularne 

sprawdzanie jej pod kątem wszelkich wprowadzanych zmian. 

 

Grupa Keller składa się ze spółki Keller Group plc i jej podmiotów zależnych oraz stowarzyszonych.  

Administratorem Państwa danych osobowych (na potrzeby prawa ochrony danych) będzie ta spółka 

wchodząca w skład grupy Keller, która zebrała Państwa dane osobowe.  Niekiedy może jednak zaistnieć 

potrzeba użycia Państwa danych przez inne spółki należące do grupy Keller w celach określonych w 

niniejszej Polityce prywatności. 

 

2. Cele Polityki 

Aby spełnić ww. zobowiązanie, firma Keller: 

 

• będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem i udostępniać informacje o ich przetwarzaniu 

w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie;  

• będzie gromadzić dane osobowe w określonym uzasadnionym celu i nie przetwarzać ich w żaden 

sposób niezgodny z tym celem;  

• ograniczy zakres danych osobowych zgodnie z celem, w którym są przetwarzane; 

• podejmie każde zasadne działanie, tak aby pozyskane i przechowywane dane osobowe były 

dokładne i aktualne;  

• będzie przechowywać dane osobowe jedynie przez okres zgodny z celem, w jakim były 

gromadzone; 

• będzie przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. 

 

3. Realizacja celów firmy 

Osoby, od których zbieramy dane 

 

Zbieramy dane osobowe od: 

 

• indywidualnych przedstawicieli (pracowników, dyrektorów, członków itp.) organizacji, którzy są 

naszymi potencjalnymi i aktualnymi klientami („klienci”); 

• indywidualnych przedstawicieli (pracowników, dyrektorów, członków itp.) organizacji, którzy są 

naszymi potencjalnymi i aktualnymi dostawcami („dostawcy”); 

• obecnych, aktualnych i byłych udziałowców Keller Group plc; 

• osób odwiedzających nasze witryny internetowe. 

 

Informacje, które gromadzimy automatycznie 

Podczas odwiedzania naszych witryn internetowych serwer automatycznie pobiera niektóre informacje 
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wygenerowane przez przeglądarkę lub urządzenie, w tym między innymi: 

 

• domenę odwiedzającego;  

• adres IP odwiedzającego; 

• datę, godzinę i czas trwania odwiedzin; 

• typ przeglądarki; 

• system operacyjny; 

• liczbę odwiedzin poszczególnych stron. 

 

Przekazywane przez Państwa informacje 

Jeśli są Państwo klientem lub dostawcą, mogą Państwo dobrowolnie przekazać nam dane osobowe 

(ograniczone do podstawowych informacji takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe): 

 

• korespondując z pracownikami spółki Keller; 

• uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez spółkę Keller; 

• współpracując ze spółką Keller w ramach kontraktów lub innych projektów. 

 

Możemy gromadzić inne Państwa dane osobowe przy przeprowadzaniu kontroli due dilligence (np. 

kontroli pod kątem sankcji) naszych klientów i dostawców, w odniesieniu do dyrektorów lub właścicieli 

przedsiębiorstw.  

 

Jeśli są Państwo inwestorami w spółce Keller, dostarczyli Państwo podstawowe dane osobowe podczas 

subskrypcji naszych akcji. 

 

Korzystając z naszych witryn internetowych, mogli Państwo dobrowolnie przekazać nam swoje dane 

osobowe w następujący sposób: 

 

• rejestrując się w celu otrzymywania powiadomień (alertów) e-mail (w tym wiadomości od naszych 

partnerów zewnętrznych), newsletterów lub innych form komunikacji; 

• wypełniając formularze typu „Skontaktuj się z nami”, „Uzyskaj pomoc”, „Poproś o wycenę” lub 

podobnie oznaczone; 

• rejestrując się na wydarzenie lub webinarium; 

• kontaktując się z nami telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób korzystając z danych 

kontaktowych podanych w naszych witrynach internetowych; 

• ubiegając się online o pracę, praktykę lub staż.  

 

Przekazywane przez Państwa dane osobowe będą zwykle obejmowały imię i nazwisko, adres, adres e-

mail, numer telefonu i wszelkie dane osobowe wymagane do rozpatrzenia Państwa zapytania lub skargi.  

 

Podczas ubiegania się o pracę, praktykę lub staż zostaną Państwo poproszeni o podanie dodatkowych 

informacji, np. o wykształceniu, przebiegu zatrudnienia, pozwoleniach na pracę i stanie zdrowia; mogą 

Państwo również otrzymać osobne, indywidualne oświadczenie o prywatności.  

 

Wykorzystanie danych osobowych 

W większości przypadków przetwarzanie Państwa danych osobowych lub korzystanie z nich będzie 

uzasadnione następującymi przesłankami: 
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• wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie (np. wyrażenie zgody na obecność plików cookie w 

naszych witrynach internetowych lub rejestracja w celu otrzymywania powiadomień e-mailem od 

spółki Keller); 

• konieczne jest spełnienie wymogu prawnego (na przykład w związku z pewnymi kontrolami, które 

musimy przeprowadzić wobec potencjalnych klientów lub dostawców, ujawnieniem informacji 

organom podatkowym bądź przechowywaniem informacji o naszych udziałowcach); 

• leży to w naszym uzasadnionym interesie, z uwzględnieniem Państwa interesów i podstawowych 

praw. Na przykład mamy uzasadniony interes handlowy w budowaniu dobrych relacji z klientami 

przez prowadzenie baz danych dotyczących zarządzania relacjami z klientami i kontaktowanie się 

z nimi.  

 

Gromadzone przez nas dane osobowe służą nam do: 

• zdobywania zamówień od klientów, a następnie komunikowania się z klientami podczas ich 

realizacji; 

• wyznaczania dostawców i współpracy z nimi; 

• przydzielania akcji, prowadzenia rejestru członków i komunikowania się z członkami (przez 

sprawozdania, spotkania itp.); 

• doskonalenia naszych witryn internetowych zgodnie z tym, jak Państwo i inni użytkownicy wchodzą 

z nimi w interakcje; 

• dostosowania lub personalizacji witryn internetowych do potrzeb użytkowników (na przykład 

wyświetlania zawartości lub języka odpowiedniego dla Państwa lokalizacji geograficznej); 

• korespondencji z użytkownikami witryn w celu udzielenia odpowiedzi na ich zapytania lub 

rozpatrywania skarg; 

• zarządzania rekrutacją, praktykami lub stażami, w tym rozpatrywania aplikacji i przedstawiania ofert; 

• świadczenia wszelkich zamawianych przez Państwa usług; 

• przesyłania informacji marketingowych (w tym newsletterów) w przypadkach, w których jest to 

zgodne z prawem.  

 

Ujawnianie danych osobowych i przekazywanie ich za granicę 

Keller stanowi grupę kapitałową, której regiony, przedsiębiorstwa i biura są rozlokowane na całym 

świecie, konieczne jest więc przekazywanie informacji między lokalizacjami w różnych krajach.  Pełna 

lista naszych lokalizacji jest dostępna pod adresem: https://www.keller.com/worldwide-contacts.  

 

Możemy również wyznaczyć zewnętrznych usługodawców (działających zgodnie z naszymi 

instrukcjami), którzy będą pomagać nam w dostarczaniu informacji lub świadczeniu usług (na przykład 

przez zastosowanie rozwiązań w zakresie zarządzania relacjami z klientem lub rozwiązań 

marketingowych) bądź w zarządzaniu i doskonaleniu witryn internetowych. Takie osoby trzecie mogą 

również potrzebować dostępu do Państwa informacji.  

 

Jeśli chodzi o przekazywanie danych między krajami w obrębie grupy Keller, zawarliśmy umowę 

dotyczącą przesyłania danych wewnątrz grupy. Zawiera ona standardowe klauzule umowne 

zatwierdzone przez Komisję Europejską, gwarantując taki poziom ochrony Państwa danych osobowych, 

jaki miałby zastosowanie w przypadku pozostawienia tych danych w obrębie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

 

Możemy również zawierać umowy o przekazywanie danych zawierające standardowe klauzule umowne 

zatwierdzone przez Komisję Europejską z osobami trzecimi bądź polegać na programach certyfikacji, 

https://www.keller.com/worldwide-contacts
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takich jak porozumienie EU-US Privacy Shield lub innych mechanizmach zapewnianych przez 

obowiązujące przepisy. 

 

Przysługuje Państwu prawo do poznania szczegółów mechanizmu, zgodnie z którym Państwa dane są 

przekazywane poza EOG.  

 

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim w przypadku przejęcia naszej spółki lub 

zasadniczo wszystkich aktywów naszej spółki lub podmiotu stowarzyszonego przez osobę trzecią. 

W takim przypadku przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników mogą stanowić jeden 

z przekazanych aktywów.  

 

Odpowiemy także na zapytania o udzielenie informacji, jeśli jest to wymagane prawnie, lub jeśli uznamy, 

że ujawnienie informacji jest konieczne w celu ochrony naszych praw i/lub zastosowania się do procedur 

postępowania sądowego, nakazu sądowego lub nakazu organu regulacyjnego bądź innego 

postępowania prawnego, którego jesteśmy stroną. 
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Pliki cookie 

Plik cookie to niewielki plik, który może zostać umieszczony na dysku twardym urządzenia lub na 

serwerze witryny internetowej. Używamy plików cookie, aby uzyskać pewne automatycznie gromadzone 

informacje opisane powyżej. Większość przeglądarek automatycznie pobiera pliki cookie, ale 

odwiedzający stronę może odmówić korzystania z takich plików. Więcej informacji, w tym także 

o odrzucaniu plików cookie lub zarządzaniu nimi, można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org. 

 

Google Analytics 

Nasze witryny internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analizy statystyk serwisów WWW 

dostarczanej przez Google, Inc. („Google”). 

 

Usługa Google Analytics używa plików cookie (plików tekstowych umieszczanych na Państwa 

komputerze), aby ułatwić operatorom witryn internetowych analizę sposobu korzystania z witryny przez 

użytkowników. Dane generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z witryny 

internetowej (w tym Państwa adres IP) zostaną przekazane na serwery Google w Stanach 

Zjednoczonych i będą tam przechowywane. Google będzie korzystała z ww. danych w celu oceny 

korzystania przez Państwa z witryny, sporządzania raportów na temat aktywności dla operatorów witryny 

oraz dostarczania innych produktów związanych z aktywnością w witrynie i korzystania z internetu.  

 

Google może również przekazać takie dane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy 

osoby trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi 

innymi przechowywanymi przez siebie danymi.  

 

Narzędzia do udostępniania 

Nasze witryny internetowe korzystają z narzędzi do udostępniania. Umożliwiają one udostępnianie treści 

za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak LinkedIn i Facebook. W przypadku użycia 

jednego z odpowiednich przycisków serwis społecznościowy może umieścić plik cookie na Państwa 

komputerze. W takiej sytuacji jest to plik cookie osoby trzeciej utworzony przez serwis społecznościowy. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z plików cookie osób trzecich proszę zapoznać się 

z polityką danego serwisu społecznościowego dotyczącą plików cookie. 

 

Powiadomienia i e-maile marketingowe 

Możemy komunikować się z Państwem za pośrednictwem e-maila, aby informować Państwa o naszych 

produktach i usługach, np. za pomocą powiadomienia e-mail lub newslettera. Jeśli chcą Państwo 

zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, należy użyć łącza „Anuluj subskrypcję” 

zamieszczonego w naszych e-mailach lub skontaktować się z nami bezpośrednio. W takim przypadku 

zaprzestaniemy wysyłania wiadomości. 

 

Bezpieczeństwo 

Keller poważnie traktuje bezpieczeństwo gromadzonych przez siebie informacji.  Korzystamy z technik 

przechowywania i zabezpieczania danych w celu ochrony Państwa danych osobowych przed 

niepowołanym dostępem, niewłaściwym użyciem lub ujawnieniem, niepowołaną modyfikacją, 

nielegalnym zniszczeniem bądź przypadkową utratą.  Pracownicy i wykonawcy firmy Keller podlegają 

rygorystycznym zobowiązaniom do zachowania poufności. 

 

Jednak w odniesieniu do naszych witryn internetowych należy pamiętać, że żadna witryna nie jest 

w 100% bezpieczna i nie ponosimy odpowiedzialności za niepowołany lub niezamierzony dostęp poza 

naszą kontrolą. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Przechowywanie danych 

Zasadniczo przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do spełnienia celu, 

w którym zostały one zebrane. W niektórych sytuacjach możemy przechowywać je dłużej, np. jeśli jest to 

konieczne do spełnienia wymogów prawnych, podatkowych i rachunkowych. Konieczne może być 

również prowadzenie dokładnego rejestru Państwa transakcji ze spółką Keller w przypadku jakichkolwiek 

skarg lub sprzeciwów. 

 

 

Jeśli Państwa dane osobowe są przechowywane w celu dostarczania materiałów marketingowych 

o naszych produktach i usługach, będziemy je przechowywać jedynie do chwili złożenia przez Państwa 

rezygnacji z otrzymywania od nas takich materiałów.  

 

Przestrzegamy polityki przechowywania danych, która obowiązuje w przypadku zapisów pozostających 

pod naszą pieczą. Jeśli Państwa dane osobowe nie będą już potrzebne, dokonamy bezpiecznego ich 

usunięcia.  

 

Zewnętrzne łącza 

Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do witryn osób trzecich. Ponieważ nie kontrolujemy i nie 

ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności tych witryn, zachęcamy Państwa do 

zapoznania się z nimi. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych na 

naszych witrynach internetowych. 

 

Państwa prawa 

Zgodnie z przepisami UE o ochronie danych mogą Państwu przysługiwać niektóre lub wszystkie 

z poniższych praw w odniesieniu do danych osobowych: 

 

• prawo do uzyskania kopii danych osobowych wraz z informacją o sposobie ich przetwarzania; 

• prawo do korygowania nieprawidłowych danych osobowych (w tym prawo do uzupełnienia 

niepełnych danych osobowych);  

• prawo do usunięcia danych osobowych (w niektórych okolicznościach, jeśli takie dane nie są już 

potrzebne w celach, w których zostały zgromadzone lub przetworzone);  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku:  

− zakwestionowania dokładności takich danych; 

− przetwarzania danych osobowych niezgodnie prawem, jeśli mimo to Państwo sprzeciwiają się ich 
usunięciu; 

− braku konieczności posiadania przez nas danych osobowych przy jednoczesnej konieczności 
dysponowania nimi dla sformułowania, wyegzekwowania lub obrony roszczenia prawnego; 

• prawo do zakwestionowania przetwarzania uzasadnionego przez nas zgodnie z naszym zasadnym 

interesem (w odróżnieniu od udzielonej przez Państwa zgody lub realizacji Państwa zamówienia); 

• prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji w ramach marketingu bezpośredniego; 

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (jeśli takie dane są 

przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody); 

•  prawo do sprzeciwienia się wszelkim decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym 

przetwarzaniu lub profilowaniu; 

• prawo do uzyskania kopii informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, którymi są objęte dane 
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przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; także prawo do wglądu w 

taką kopię. 

 

Oprócz powyższego, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do miejscowego organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych.   

 

W sprawach dotyczących wszystkich powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z nami, 

używając podanych poniżej danych teleadresowych. Możemy zażądać przedstawienia dowodu 

tożsamości i zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty w przypadkach dozwolonych prawnie, np. 

jeśli Państwa zapytanie jest nieuzasadnione bądź jego zakres jest zbyt szeroki. Postaramy się udzielić 

odpowiedzi na Państwa zapytania zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi terminami.  

 

4. Zakres 

Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie osoby prawne, które znajdują się w pełnym posiadaniu Keller 

Group plc, w których Keller Group plc posiada większość udziałów lub które znajdują się pod jej ogólną 

kontrolą operacyjną. Dotyczy ona naszych relacji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi, jak 

również wszelkich informacji gromadzonych na stronie www.keller.com i innych stronach internetowych, 

które prowadzimy. Dotyczy także wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane przez spółkę 

Keller, za wyjątkiem pracowników Keller.   

W celach związanych z ochroną danych (w tym w związku z rozporządzeniem dotyczącym ochrony 

danych osobowych) „głównym administratorem” Państwa danych osobowych będzie ten podmiot Keller, 

z którym Państwo współpracują w najszerszym zakresie. Jeśli są Państwo np. dostawcą, będzie to 

podmiot Keller, któremu świadczą Państwo usługi. Jeśli odwiedzają Państwo witrynę internetową, będzie 

to podmiot Keller prowadzący taką witrynę.  

5. Zarządzanie 

Nadzór nad niniejszą Polityką sprawuje Sekretariat Spółki Keller Group plc. 

 

6. Dane kontaktowe 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z niniejszą polityką lub chcą Państwo skorzystać ze 

swoich praw, prosimy o kontakt z Działem Prawnym spółki Keller lub lokalnym inspektorem ochrony 

danych (tylko Niemcy). 

 

Niemcy Robert Graf 

E-mail: datenschutzbeauftragter@kellerholding.com 
 

 

7. Historia zmian dokumentu 

Status dokumentu: Wersja ostateczna 

Data wydania: luty 2018 r.  

Wersja ostatnia weryfikowany i 

aktualizowany: 

Października 2020 r. 

Data weryfikacji: Października 2021 r. 

Właściciel dokumentu: Sekretariat spółki 

 

http://www.keller.com/
mailto:datenschutzbeauftragter@kellerholding.com

