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Polityka prywatności Grupy Perlon® 

 

Cieszymy się, że interesujecie się pańtwo paletą naszych produktów i zdecydowaliście się państwo 

odwiedzić naszą stronę internetową. Perlon® przykłada ogromną wagę do ochrony danych osobowych 

i spełnienia wymogów o przetwarzaniu danych osobowych. Ochrona państwa prywatności jest dla nas 

bardzo ważna. Prosimy państwa o zapoznanie się z następującym oświadczeniem o ochronie danych 

osobowych zanim odwiedzą państwo naszą stronę internetową. 

Spis treści: 

- Informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych 

- Korzystanie z plików cookie 

- Google Analytics 

- Transmisja danych 

- Twoje prawa 

- Prawo odstąpienia od umowy 

- Nieletni użytkownicy 

- Podstawa prawna 

- Zabezpieczenia techniczne 

- Czas przechowywania danych 

- Osoba kontaktowa ds. ochrony danych osobowych (osoba odpowiedzialna i inspektor danych 

osobowych) 

 

1. Informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, gromadzone są określone informacje. Poniżej wyjaśniamy 

szczegółowo, jakie informacje są wykorzystywane i w jakim celu: 

a. Informacje zbierane automatycznie 

Możesz odwiedzić naszą stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przechowujemy 

wyłącznie dane dostępowe bez osobistego odniesienia, takie jak nazwa dostawcy usług internetowych, 

strona, z której nas odwiedzasz lub nazwa żądanego pliku. Dane te są oceniane wyłącznie w celu 

ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby. 

Przetwarzamy i wykorzystujemy dane w następujących celach: 

1. Udostępnianie stron internetowych Perlon® 

2. Ulepszanie naszych stron internetowych i 

3. Redukcja i wykrywanie błędów/awarii lub niewłaściwego korzystania ze stron 

internetowych. 

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych opiera się m.in. do Art. 6 DSGVO (RODO). Perlon® ma 

uzasadniony interes w zapewnieniu bezbłędnego działania stron internetowych oraz w dostosowaniu 

stron internetowych do wymagań użytkowników. Ponadto przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 

umowy o korzystanie ze stron internetowych. 

b. Dane osobowe: obszar kariery, zapytania, formularz kontaktowy, biuletyn itp. 
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Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy przekażesz nam je dobrowolnie (np. w ramach prośby 

o kontakt itp.). Wykorzystujemy podane przez Ciebie dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, adres, treść formularza kontaktowego, dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys i 

załączniki)) w celu realizacji celów, dla których nam przekazałeś z danymi lub na podstawie Twojej 

zgody. Przy całkowitym spełnieniu celów, dla których przekazałeś nam dane, są one blokowane i nie 

podlegają dalszemu wykorzystaniu oraz zostają usunięte po wygaśnięciu wymogów podatkowych i 

handlowych w sprawie okresów przechowywania, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze 

wykorzystanie swoich danych. Podczas rejestracji do biuletynu Twój adres e-mail będzie używany do 

momentu rezygnacji z subskrypcji. Wyrejestrowanie jest możliwe w każdej chwili. 

Przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

1. Do tworzenia i zarządzania kontem Perlon® 

2. Formularze kontaktowe 

3. Bezpośrednia komunikacja 

4. Obsługa klienta 

5. Strony rekrutacyjne 

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych opiera się m.in. do Art. 6 DSGVO (RODO). Przetwarzanie 

odbywa się w celu realizacji umowy, wykonania działań przed zawarciem umowy lub na podstawie 

Twojej dobrowolnej zgody. 

2.  Korzystanie z plików cookie 

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej oraz umożliwić korzystanie z niektórych 

funkcji, na stronie internetowej Perlon® stosujemy tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które 

są przechowywane na Twoim urządzeniu. Umożliwiają one Perlonowi® między innymi zapisywanie 

ustawień użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji 

przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na 

Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim rozpoznanie Twojej 

przeglądarki przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, 

aby była informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub 

wyłączeniu akceptacji plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Ponadto pliki cookie 

można później usunąć w celu usunięcia danych przechowywanych przez witryny internetowe na 

Twoim urządzeniu. Instrukcje na ten temat można szybko znaleźć w Internecie. Jeśli pliki cookie nie 

zostaną zaakceptowane lub wyłączone, funkcjonalność strony internetowej Perlon® może być 

ograniczona.  

2.1 Zgoda na pliki cookie z Borlabs Cookie 

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu 

uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce i 

udokumentowanie tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma 

Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (dalej Borlabs). 

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, plik cookie Borlabs jest zapisywany w Twojej 

przeglądarce, która przechowuje udzieloną przez Ciebie zgodę lub wycofanie tej zgody. Te dane nie są 

przekazywane do dostawcy Borlabs Cookie. 

Zebrane dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie lub usunięcie pliku 

cookie Borlabs samodzielnie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe 
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ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania 

danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-

borlabs-cookie/ 

Technologia zgody na pliki cookie firmy Borlabs służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na 

korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c DSGVO (RODO). 

3. Google Analytics 

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych 

„cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę 

korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny (w 

tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie 

wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia 

raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług 

związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również 

przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie 

przetwarzają te dane w imieniu Google. 

Zapobieganie przechowywaniu plików cookie  

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie 

przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie korzystać w pełni ze 

wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie 

danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych 

Jeśli nie chcesz, aby firma Google otrzymywała dane z Twojej przeglądarki podczas uzyskiwania 

dostępu do stron, kliknij tutaj: 

link do rozwiązania opt-out dla Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de,  

Ten Plug-In uniemożliwia przeglądarce żądanie kodu analitycznego, dzięki czemu Google nie otrzymuje 

żadnych danych, gdy uzyskuje się do niego dostęp, który otrzymuje strona. Plug-In jest dostępna tylko 

w przeglądarkach Internet Explorer 7 i 8, Firefox 3.x i Chrome. Według Google przeglądarka blokuje 

skrypt Google Analytics po instalacji. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony 

danych można znaleźć pod adresem  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html. 

Oraz pod adresem  

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 

Możesz sprzeciwić się śledzeniu, uniemożliwiając instalację plików cookie, odpowiednio ustawiając 

oprogramowanie przeglądarki (opcja dezaktywacji). Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w 

statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych 

można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/policies/privacy/. 

ę Transmisja danych 

a. Wymiana danych w ramach Grupy Perlon® 

http://www.google.de/policies/privacy/
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Perlon® to globalna firma z siedzibą w Niemczech. Dane, które przekazujesz nam podczas rejestracji 

konta Perlon®, są przechowywane w naszej scentralizowanej bazie danych klientów w Niemczech i 

mogą być przekazywane w ramach Grupy Perlon® w celu zarządzania Twoimi relacjami biznesowymi. 

Jeśli dane są wymieniane w ramach Grupy Perlon®, odbywa się to w celu realizacji umowy lub jako 

warunek korzystania ze stron internetowych. Dodatkowo dane mogą zostać wykorzystane do celów 

wewnętrznej administracji. Jeśli przetwarzanie Twoich danych ma miejsce poza Europą, na przykład w 

Chinach lub USA, przekazywanie odbywa się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o 

ochronie danych. 

Przedsiębiorstwa grupy Perlon®: 

Hahl Filaments GmbH, D-89897 Munderkingen, Rottenacker Strasse 2-18 

Pedex GmbH, D-69483 Waldmichelbach, droga główna północ 67 

Perlon Nextrusion Monofil GmbH, D-86399 Bobingen, Max-Fischer-Strasse 11 

Perlon-Monofil GmbH, D-41538 Dormagen, Park Chemiczny Dormagen, budynek F18 

Hahl Inc., US-29072 Lexington, 126 Glasmaster Road 

Perlon (Zhejiang) Co. Ltd., CHN-Haining, 314400, prowincja Zhejiang, nr. 81 Północna Biyun Rd 

NOWO-Products Sp. z o.o. , Fabryczna 4, 46-200 Kluczbork, Polen 

b. Przekazywanie danych stronom trzecim 

Przekazujemy Twoje dane niektórym stronom trzecim (art. 6 ust. 1 § 1), aby móc dostarczać 

odpowiednie aplikacje i usługi (tzw. „przetwarzający”), które świadczą dla nas usługi. Na przykład usługi 

newslettera, dostawcy IT itp. Strony trzecie przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi 

instrukcjami. Ponadto nie wolno im wykorzystywać tych danych do własnych celów komercyjnych, 

które nie odpowiadają uzgodnionym celom. Przekazanie do innych stron trzecich może mieć miejsce 

w celu wypełnienia naszych zobowiązań urzędowych. 

Możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani w 

ramach toczącego się postępowania sądowego, nakazu sądowego, ustawy lub obowiązującego prawa. 

c. Przekazywanie danych do państw trzecich 

Przekazujemy Twoje dane do krajów spoza UE lub EOG (tzw. kraje trzecie) w wyżej wymienionych 

celach (przekazywanie w całej grupie i przekazywanie osobom trzecim). Przekazywanie odbywa się 

wyłącznie w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i prawnych lub na podstawie Twojej 

zgody.Przekazanie to odbywa się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych, a w szczególności zgodnie z Art. 44 f. DSGVO (RODO). 

5. Twoje prawa 

Jako użytkownik masz prawo do informacji (art. 15 DSGVO (RODO)) o tym, czy i jakie dane osobowe o 

Tobie przechowujemy. Masz również prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO (RODO)), usunięcia (art. 

17 DSGVO (RODO)), ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO (RODO)) tych danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu (art. 21 DSGVO (RODO)) wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, 

powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innej 

odpowiedzialnej osobie (art. 20 DSGVO (RODO)). Te informacje są tworzone na Twoją prośbę. 
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Informacje te są bezpłatne. Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 DSGVO 

(RODO)). 

6. Prawo do odstąpienia od umowy 

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. Masz możliwość 

cofnięcia zgody, którą już wyraziłeś w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 DSGVO (RODO)). Wystarczy 

w tym celu nieformalna wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych. Odwołanie nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania. 

7.  Nieletni użytkownicy 

Ta oferta internetowa nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 

jeszcze 16 roku życia, nie mogą przekazywać Perlonowi® żadnych danych osobowych bez zgody ich 

prawnego opiekuna. 

8. Podstawa prawna 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody lub przetwarzamy Twoje 

dane w celu realizacji umowy, w celu realizacji działań przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 

DSGVO (RODO)). Może być konieczne przetwarzanie Twoich danych w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 

Danych Osobowych (DSGVO (RODO)) oraz krajowe przepisy prawne. 

9. Bezpieczeństwo techniczne 

Perlon® stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, którymi 

zarządzamy, przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób 

nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem 

technologicznym. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez 

e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie 

jest możliwa. 

10. Czas przechowywania 

Dane osobowe, które zostały nam przekazane na naszej stronie internetowej, będą przechowywane 

tylko do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub przetworzone. Jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie Twojej zgody, a Ty ją cofniesz, usuniemy Twoje dane osobowe niezwłocznie 

po jej cofnięciu, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych. O ile należy 

przestrzegać okresów przechowywania prawa handlowego i podatkowego, okres przechowywania 

niektórych danych może wynosić do dziesięciu lat. 

11. Osoba kontaktowa ds. ochrony danych – inspektor danych osobowych 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich 

danych osobowych, informacji, poprawiania, blokowania lub usuwania danych lub cofnięcia zgody, 

prosimy o kontakt: 

Organ odpowiedzialny: 

Perlon GmbH 

Rottenacker Strasse 2-18 
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89597 Munderkingen, Niemcy 

Telefon: +49 (0)7393 53-0 

Fax: +49 (0)7393 53-220 

E-mail: info@perlon.com 

 

Dane Kontaktowe inspektora ochrony danych w Niemczech: 

Pan Wilfried Greinert 

Główna ulica Północna 67 

69483 Wald-Michelbach 

12. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności 

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i prezentowanych na niej ofert lub ze względu 

na zmienione wymogi prawne lub urzędowe może zajść konieczność zmiany niniejszego oświadczenia 

o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych można w każdej chwili wyświetlić i 

wydrukować na stronie internetowej https://www.perlon.com/datenschutz 


