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INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH 

Newsletter HUGO BOSS 

Firma HUGO BOSS AG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Niemcy (dalej zwana „HUGO BOSS“ lub „my”) oferuje odwiedzającym stronę 

internetową HUGO BOSS (www.hugoboss.com) (dalej zwaną „stroną internetową“), jak i odwiedzającym sklepy outletowe HUGO BOSS (dalej 
zwane „Outlety“) subskrypcję Newslettera HUGO BOSS (zwanego dalej „Newsletterem“). 

Poniżej przygotowaliśmy zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych w związku z subskrypcją Newslettera. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach strony internetowej znajdują się na stronie internetowej HUGO 
BOSS w przepisach dotyczących ochrony danych. 

O ile biorą Państwo udział w programie lojalnościowym HUGO BOSS EXPERIENCE (dalej zwanym „Programem lojalnościowym”), 
przechowujemy również Państwa rejestrację do naszego Newslettera na Państwa koncie klienta My HUGO BOSS. Szczegółowe informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach programu lojalnościowego znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych dla 
udziału w HUGO BOSS EXPERIENCE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
https://www.hugoboss.com/pl/about-hugo-boss/privacy-statement/privacy-statement.html
https://www.hugoboss.com/pl/about-hugo-boss/privacy-statement/privacy-statement.html
https://www.hugoboss.com/pl/privacy-statement-experience/privacy-statement-experience.html
https://www.hugoboss.com/pl/privacy-statement-experience/privacy-statement-experience.html
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A. Nazwisko i dane kontaktowe do administratora

Administratorem Newslettera jest:

HUGO BOSS AG

Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Niemcy

Telefon: +49 7123 94-0

Faks: +49 7123 94-80259

e-mail: info@hugoboss.com

B. Dane kontaktowe do naszego inspektora ds. ochrony danych

Z naszym inspektorem ds. ochrony danych można skontaktować się pod poniższym adresem:

HUGO BOSS AG

Inspektor ds. ochrony danych

Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Niemcy

Telefon: +49 7123 94 – 85122

Telefaks: +49 7123 94 885122

e-mail: datenschutz@hugoboss.com

C. Kategorie i źródła danych osobowych

Przetwarzamy następujące (kategorie) danych osobowych:

Kategorie danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu 

Typy danych osobowych w ramach 

kategorii 

Źródła danych osobowych 

(w razie potrzeby informacja, czy 

źródło jest publicznie dostępne) 

Dane, które utrwalamy podczas 

rejestracji do Newslettera („Dane 

subskrypcji”) 

Adres e-mail (obligatoryjnie), tytuł 

grzecznościowy, imię, nazwisko 

(dobrowolnie). 

W przypadku subskrypcji na stronie 

Subskrybenci Newslettera 
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Kategorie danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu 

Typy danych osobowych w ramach 

kategorii 

Źródła danych osobowych 

(w razie potrzeby informacja, czy 

źródło jest publicznie dostępne) 

internetowej utrwalamy ponadto wersję 

strony internetowej HUGO BOSS danego 

kraju, w którym rejestrują się Państwo do 

Newslettera.  

W przypadku subskrypcji w Outlecie 

utrwalamy także Outlet i kraj, w którym 

rejestrują się Państwo do Newslettera.  

Dane dotyczące 

zarejestrowanych zdarzeń, które 

wymagane są ze względów 

technicznych podczas rejestracji 

do Newslettera i rezygnacji z 

Newslettera („Dane dotyczące 

rejestracji i rezygnacji”) 

Data i godzina potwierdzenia subskrypcji w 

procedurze podwójnego sprawdzania oraz 

adres IP urządzenia końcowego 

wykorzystanego do potwierdzenia, data i 

godzina ewentualnej rezygnacji z 

Newslettera. 

Subskrybenci Newslettera 

Dane dotyczące 

zarejestrowanych zdarzeń, które 

wymagane są ze względów 

technicznych przy wywoływaniu 

naszego Newslettera przez 

zawarty w tym Newsletterze web 

bug (tracking pixel)** za 

pośrednictwem protokołu 

przesyłania dokumentów 

hipertekstowych (HTTP) („Dane 

HTTP Newslettera”)  

Adres IP, data i godzina wywołania Subskrybenci Newslettera 

Dane, które przy wywołaniu 

naszego Newslettera zapisane są 

w plikach cookie w przeglądarce 

Jednoznaczne ID do (ponownej) 

identyfikacji subskrybenta Newslettera 

Subskrybenci Newslettera 
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Kategorie danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu 

Typy danych osobowych w ramach 

kategorii 

Źródła danych osobowych 

(w razie potrzeby informacja, czy 

źródło jest publicznie dostępne) 

subskrybenta Newslettera („Dane 

Cookie Newslettera”). 

Dane w profilach użytkownika, 

które zestawiamy przez analizę 

zachowania użytkownika w 

Newsletterze używając 

pseudonimów („Dane profilu 

użytkownika Newslettera”). 

Dane dotyczące użytkowania Newslettera, 

w szczególności wywołania, częstotliwość 

wywołania i klikalność w wywoływanych 

Newsletterach 

Samodzielnie wygenerowane 

Dane dotyczące 

zarejestrowanych zdarzeń, które 

wymagane są ze względów 

technicznych przy wywoływaniu 

strony internetowej HUGO BOSS 

za pośrednictwem protokołu 

przesyłania dokumentów 

hipertekstowych (HTTP) („Dane 

HTTP strony internetowej”) 

Adres IP, typ i wersja przeglądarki 

internetowej, wykorzystywany system 

operacyjny, wywołane strony, odwiedzane 

wcześniej strony (adres URL strony 

internetowej), data i godzina wywołania 

Subskrybenci Newslettera 

Dane, które przy wywołaniu 

strony internetowej HUGO BOSS 

zapisane są w plikach cookie w 

przeglądarce subskrybenta 

Newslettera („Dane Cookie 

strony internetowej”). 

Jednoznaczny ID do (ponownego) 

rozpoznania subskrybenta Newslettera i 

zagregowane informacje dotyczące 

segmentów w celu ulepszenia treści 

kampanii. 

Subskrybenci Newslettera 

Dane w profilach użytkownika, 

które przygotowujemy poprzez 

analizę zachowania subskrybenta 

Newslettera na stronie 

internetowej używając 

pseudonimów („Dane profilu 

Dane dotyczące użytkowania strony 

internetowej, w szczególności wywołania 

strony, częstotliwość wywołania i czas 

przebywania na wywołanej stronie 

Samodzielnie wygenerowane 
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Kategorie danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu 

Typy danych osobowych w ramach 

kategorii 

Źródła danych osobowych 

(w razie potrzeby informacja, czy 

źródło jest publicznie dostępne) 

strony internetowej”). 

Segmenty dotyczące 

subskrybentów, które zestawiamy 

przez połączenie i analizę danych 

profilu użytkownika Newslettera i 

danych profilu użytkownika strony 

internetowej używając 

pseudonimów („dane dotyczące 

segmentów”). 

Dane o markach spowinowaconych z 

HUGO BOSS, ich produktach lub treściach.  

Samodzielnie wygenerowane 

*Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające informacje, które podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki są

zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Przy ponownym wywołaniu strony internetowej na tym samym urządzeniu końcowym

można wywołać plik cookie i zapisane w nim informacje. W zależności od okresu przechowywania pliki cookie można podzielić na sesyjne

(tymczasowe) oraz stałe. Pliki cookie tymczasowe, zwane także sesyjnymi są automatycznie usuwane po zakończonej sesji przeglądarki.

Pliki cookie stałe również po zakończeniu sesji przeglądarki przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym przez zdefiniowany czas.

**Web bug (także tracking pixel) to małe obrazki w e-mailach HTML lub na stronie internetowej, które umożliwiają zapis i analizę plików Log 

wywołań e-mailów lub stron internetowych 

D. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy wyżej wymienione w punkcie C (kategorie) danych osobowych w następującym celu i opierając się na następującej podstawie

prawnej.

Jeśli przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, powołujemy się również na słuszne interesy realizowane przez nas lub osobę

trzecią.
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Cel przetwarzania 

(I jeśli istnieje taka konieczność słuszne 

interesy realizowane przez 

przetwarzanie) 

(Kategorie) danych 

osobowych 

(w sprawie szczegółów 

dotyczących 

poszczególnych 

kategorii patrz wyżej 

punktC) 

Podstawa prawna 

przetwarzania 

zgodnie z RODO 

(Od 25.05.2018) 

(Kategorie) odbiorców 

(w sprawie szczegółów patrz 

niżej punkt E) 

Udostępnienie aplikacji sieciowych na 

stronie internetowej, w których będą 

mogli Państwo przekazać nam dane do 

rejestracji lub rezygnacji z naszego 

Newslettera. 

Dane strony HTTP, 

dane subskrypcji, dane 

dotyczące rejestracji i 

rezygnacji 

Art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO 

Podmiot świadczący usługę 

hostingu 

Podmiot świadczący usługę 

Newslettera 

Udostępnienie (cyfrowych) formularzy 

rejestracji w Outletach, w których mogą 

Państwo przekazać dane dotyczące 

subskrypcji naszego Newslettera. 

Dane subskrypcji, dane 

dotyczące rejestracji i 

rezygnacji 

Art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO 

Podmiot świadczący usługę 

Newslettera 

 Procedura „podwójnego sprawdzenia” 

do potwierdzenia subskrypcji. 

W tym celu wysyłamy wiadomość e-

mail z prośbą o potwierdzenie 

podanego podczas rejestracji adresu e-

mail. Subskrypcja będzie skuteczna w 

momencie, kiedy subskrybent 

potwierdzi adres e-mail poprzez 

wywołanie zawartego w wiadomości 

linku potwierdzającego. 

Dane subskrypcji, dane 

dotyczące rejestracji i 

rezygnacji  

Art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO 

Podmiot świadczący usługę 

Newslettera 

Przesłanie Newslettera do 

subskrybentów Newslettera. 

Podane podczas rejestracji tytuł 

grzecznościowy i nazwisko 

Dane subskrypcji, dane 

HTTP Newslettera, 

dane cookie 

Newslettera, dane 

dotyczące segmentu 

Art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO 

Podmiot świadczący usługę 

Newslettera  
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Cel przetwarzania 

(I jeśli istnieje taka konieczność słuszne 

interesy realizowane przez 

przetwarzanie) 

(Kategorie) danych 

osobowych 

(w sprawie szczegółów 

dotyczących 

poszczególnych 

kategorii patrz wyżej 

punktC) 

Podstawa prawna 

przetwarzania 

zgodnie z RODO 

(Od 25.05.2018) 

(Kategorie) odbiorców 

(w sprawie szczegółów patrz 

niżej punkt E) 

wykorzystywać będziemy do 

bezpośredniego zwracania się do 

Państwa w naszym Newsletterze. 

W celu ustalenia języka i zawartości 

Newslettera przeznaczonego specjalnie 

dla danego kraju korzystać będziemy z 

utrwalonej podczas rejestracji na 

stronie internetowej HUGO BOSS 

wersji strony internetowej danego kraju. 

W przypadku rejestracji w Outlecie 

używamy języka kraju Outletu, w 

którym dokonano rejestracji.  

W przypadku rejestracji w Outlecie 

używamy także utrwalonych informacji 

przez dany outlet, w którym się 

Państwo zarejestrowali do Newslettera, 

w celu ustalenia treści Newslettera 

specyficznej dla danego kraju i Outletu.  

Analiza zachowania subskrybenta 

Newslettera w naszym Newsletterze i 

na naszej stronie internetowej i 

zestawienie profili użytkownika po 

pseudonimizacji oraz opierające się na 

Dane subskrypcji, dane 

HTTP Newslettera, 

dane cookie 

Newslettera, dane 

profilu użytkownika 

Art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO  

Podmiot świadczący usługę 

Newslettera 
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Cel przetwarzania 

(I jeśli istnieje taka konieczność słuszne 

interesy realizowane przez 

przetwarzanie) 

(Kategorie) danych 

osobowych 

(w sprawie szczegółów 

dotyczących 

poszczególnych 

kategorii patrz wyżej 

punktC) 

Podstawa prawna 

przetwarzania 

zgodnie z RODO 

(Od 25.05.2018) 

(Kategorie) odbiorców 

(w sprawie szczegółów patrz 

niżej punkt E) 

nich segmenty subskrybentów w celu 

personalizacji i opracowania 

Newslettera dostosowanego do 

indywidualnych potrzeb.  

Newslettera, dane 

HTTP strony 

internetowej, dane 

cookie strony 

internetowej, dane 

profilu użytkownika 

strony internetowej, 

dane segmentowe. 

Przygotowanie zanonimizowanych 

raportów do analizy i ustalenia strategii 

Newslettera  

Dane subskrypcji, dane 

dotyczące segmentu  

Art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO 

E. Odbiorcy, którzy otrzymują dane osobowe

Dla wyżej wymienionych w punkcie Dcelów zatrudniamy podmioty przetwarzające, które wspierają nas w realizacji naszych procesów

operacyjnych. Konkretnie należą do nich następujące podmioty świadczące usługę lub kategorie usługodawców, którym udostępniamy dane

osobowe:

 Podmiot świadczący usługę hostingu

 Podmiot świadczący usługę Newslettera

F. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest wymieniony poniżej lub ustalony poprzez następujące kryteria:
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(Kategorie) danych osobowych 

(w sprawie szczegółów dotyczących poszczególnych 

kategorii patrz wyżej punkt C) 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

/ Kryteria ustanawiające ten okres 

Dane subskrypcji, dane dotyczące rejestracji i rezygnacji Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo 

zarejestrowani do naszego Newslettera. W wyjątkowych 

przypadkach przechowujemy te dane dodatkowo, w stopniu 

w jakim oraz tak długo, jak długo podlegamy ustawowemu 

obowiązkowi przechowywania lub dokumentowania lub w 

stopniu takim, w jakim jest to wymagane do celów 

dowodowych. 

Dane HTTP Newslettera, dane cookie Newslettera, dane 

profilu użytkownika Newslettera, dane HTTP strony 

internetowej, dane cookie strony internetowej, dane 

profilu użytkownika strony internetowej, dane 

segmentowe. 

Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo 

zarejestrowani do naszego Newslettera. Usuwamy te dane 

po rezygnacji Państwa z naszego Newslettera. 

G. Konieczność lub obowiązek udostępnienia danych osobowych i możliwe skutki nieudostępnienia tych danych

Udostępnienie następujących danych osobowych jest zalecane/obowiązkowe zgodnie z ustawą lub umową, lub wymagane do zawarcia

umowy:

(Kategorie) danych 

osobowych 

(w sprawie szczegółów 

dotyczących poszczególnych 

kategorii patrz wyżej punkt C) 

Konieczność/obowiązek Możliwe skutki niedostarczenia tych 

danych 
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(Kategorie) danych 

osobowych 

(w sprawie szczegółów 

dotyczących poszczególnych 

kategorii patrz wyżej punkt C) 

Konieczność/obowiązek Możliwe skutki niedostarczenia tych 

danych 

Dane subskrypcji Aby móc otrzymywać Newsletter, 

muszą Państwo w ramach rejestracji 

podać swój adres e-mail. 

Nieudostępnienie adresu e-mail skutkuje 

brakiem możliwości przesłania Państwu 

Newslettera. 

H. Prawa osoby, której dotyczą dane

I. Informacja, korekta, usunięcie, ograniczenie, przenoszalność danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo:

 żądania od nas zgodnie z art. 15 RODO informacji o Państwa danych osobowych;

 żądania od nas zgodnie z art. 16 RODO korekty Państwa danych osobowych;

 żądania od nas zgodnie z art. 17 RODO usunięcia Państwa danych osobowych;

 żądania od nas zgodnie z art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

 prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

II. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec

przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (patrz wyżej punkt D).
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Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (patrz wyżej punkt D), mają Państwo prawo w dowolnym 

momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.  

III. Prawo do odwołania zgody

Jeżeli przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (patrz wyżej punkt D), mają Państwo prawo w

dowolnym momencie wycofać zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej wycofaniem.

IV. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. f) RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Stan: 04.06.2020 


