POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.HUGOBOSS.COM/PL
HUGO BOSS AG, z siedzibą pod adresem Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Niemcy (dalej „HUGO BOSS” lub „my”) udostępnia stronę internetową marki HUGO
BOSS, w tym zintegrowany z nią sklep internetowy pod adresem www.hugoboss.com/pl.
W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat administratora danych, który przetwarza Państwa dane osobowe oraz inspektora ochrony
danych powyższego administratora danych (Część A), a także na temat praw przysługujących Państwu w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych
osobowych (Część B). Dokument zawiera ponadto informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych (Część C).
•

Wszelkie odnoszące się do ciasteczek informacje na temat przetwarzania danych w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej, w tym w
zintegrowanym z nią sklepie internetowym pod adresem www.hugoboss.com/pl znaleźć można w Polityce cookie strony internetowej HUGO BOSS.

•

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w kontekście naszego programu lojalnościowego HUGO BOSS EXPERIENCE znaleźć można w
Polityce prywatności w zakresie uczestnictwa w programie HUGO BOSS EXPERIENCE.

•

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do newslettera HUGO BOSS znaleźć można w Polityce prywatności w zakresie
newslettera HUGO BOSS.

UWAGA: Jeśli dokonują Państwo zakupu produktów w naszym sklepie internetowym, obowiązuje Państwa POLITYKA PRYWATNOŚCI spółki GLOBAL-E NL B.V.
(„Global-e”), z siedzibą pod adresem: Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Holandia, międzynarodowego partnera marki HUGO BOSS ds. realizacji
zamówień. Spółka Global-e będzie samodzielnym administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych posiadanych w celu zawarcia i
wykonania umowy kupna oraz zarządzania nią.
W zależności od zakresu przetwarzania danych, Państwa dane osobowe przetwarzane są w obszarze systemowym spółki HUGO BOSS lub Global-e. W ramach
procesu zakupowego dane klienta przetwarzane są wyłącznie w sklepie internetowym i obszarze systemowym spółki HUGO BOSS („Zakres działania HB”).
Jedynie podczas procesu finalizacji transakcji dane klienta przesyłane są za pośrednictwem interfejsu do obszaru systemowego Global-e, gdzie następuje dalsze
przetwarzanie danych („Zakres działania GE”). W momencie przesłania danych za pośrednictwem interfejsu do obszaru systemowego Global-e, faktyczny
wpływ i odpowiedzialność za przetwarzanie danych przechodzi ze spółki HUGO BOSS na spółkę Global-e.
Szczegółowy opis tego, w jaki sposób spółki HUGO BOSS i Global-e umożliwiają zakup produktów marki HUGO BOSS zawarto w Warunkach sprzedaży.
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A. Informacje o administratorze danych
I.

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

HUGO BOSS AG
Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Niemcy
telefon: +49 7123 94-0
faks: +49 7123 94-80259
e-mail: info@hugoboss.com

II.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powyższego administratora danych

HUGO BOSS AG
Inspektor Ochrony Danych
Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Niemcy
telefon: +49 7123 94 – 80999
faks: +49 7123 94 – 880999
e-mail: privacy@hugoboss.com

B. Informacje o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jako osobie, której dane dotyczą, pod warunkiem spełnienia właściwych wymogów, przysługują
Państwu następujące prawa:
I.

Prawo dostępu (art. 15 RODO)

II.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

III.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

IV.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

V.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
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VI.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

Zgodnie z postanowieniami art. 21.1 RODO mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 (1) (e) lub (f) RODO, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów.
Zgodnie z postanowieniami art. 21.2 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Szczegółowe informacje dotyczące podstawy prawnej przetwarzania znajdują się w Części C niniejszej Polityki prywatności.
VII.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 (3) RODO)

VIII.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 57 (1) (f) RODO)

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Część A.II.).

C. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
W związku z naszymi działaniami online przetwarzane są różne dane, w różnych celach. Poniżej znajdują się informacje na temat celów oraz środków
przetwarzania danych osobowych.

I.

Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych, w tym technologie analizy stron internetowych

Kiedy korzystanie ze strony internetowej odbywa się wyłącznie w celach informacyjnych, ze względów technicznych niektóre informacje, np. adres IP
użytkownika, wysyłane są przez przeglądarkę na Państwa urządzeniu końcowym do naszego serwera. Przetwarzamy te informacje, aby dostarczać treści
internetowe, jakich poszukuje użytkownik.
Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych, wykorzystujemy ciasteczka, za pośrednictwem których przetwarzane są dane
osobowe. Wszelkie odnoszące się do ciasteczek szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znaleźć można w Polityce cookie strony internetowej
HUGO BOSS.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajduje się poniżej:
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1.

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy
Kategorie danych osobowych,
które są przetwarzane

Dane osobowe, które są
zawarte w kategoriach

Zobowiązanie do udostępnienia
danych

Okres przechowywania

Dane protokołu gromadzone za
pośrednictwem protokołu
przesyłania dokumentów
hipertekstowych (bezpiecznego)
(Hypertext Transfer Protocol
(Secure); HTTP(S)) („Dane HTTP”)
ze względów technicznych podczas
odwiedzin na stronie.

Adres IP, rodzaj i wersja
przeglądarki internetowej,
wykorzystywany system
operacyjny, odwiedzona
strona, strona odwiedzona
przed wejściem na naszą
stronę (adres URL strony
odsyłającej), data i godzina
wizyty.

Podanie tych danych nie jest
wymogiem ustawowym ani
umownym, ani też wymogiem
koniecznym do zawarcia umowy.
Podanie tych danych nie jest
obowiązkowe.

Dane przechowywane są w plikach
dziennika serwera w formie umożliwiającej
identyfikację osoby, której dane dotyczą
przez maksymalny okres 7 dni, chyba że
nastąpi jakiekolwiek zdarzenie związane z
naruszeniem bezpieczeństwa (np. atak
DDoS).

Piksele śledzące: dane protokołu
gromadzone za pośrednictwem
protokołu przesyłania dokumentów
hipertekstowych (bezpiecznego)
(HTTP(S)), kiedy użytkownik
uzyskuje dostęp do pikseli
śledzących na naszej stronie
internetowej („Dane HTTP pikseli
śledzących”).

Adres IP, rodzaj i wersja
przeglądarki internetowej,
wykorzystywany system
operacyjny, odwiedzona
strona, strona odwiedzona
przed wejściem na naszą
stronę (adres URL strony
odsyłającej), data i godzina
wizyty.

Podanie tych danych nie jest
wymogiem ustawowym ani
umownym, ani też wymogiem
koniecznym do zawarcia umowy.
Podanie tych danych nie jest
obowiązkowe.

Piksele śledzące to niewielkie pliki
graficzne umożliwiające rejestrację
danych w plikach dziennika oraz
opartą na plikach dziennika analizę
wizyt na stronie.

Niepodanie tych danych oznacza,
że nie możemy dostarczyć
żądanych treści na stronie
internetowej.

Niepodanie tych danych oznacza,
że nie możemy dokonywać
pomiarów dotyczących liczby
użytkowników i odwiedzin strony.

Jeśli wystąpi zdarzenie związane z
naruszeniem bezpieczeństwa, pliki
dziennika serwera przechowywane są do
momentu aż zdarzenie to zostanie w pełni
wyeliminowane i wyjaśnione.
„Anonimizacja IP” aktywowana jest na
niniejszej stronie internetowej na potrzeby
korzystania z pikseli śledzących. Oznacza
to, że adres IP przesyłany za
pośrednictwem przeglądarki ze względów
technicznych jest anonimizowany zanim
zaczniemy go przechowywać, poprzez
skrócenie adresu IP (usunięcie ostatniego
oktetu adresu IP).
Oznacza to, że inne dane protokołu nie są
przechowywane w formie umożliwiającej
identyfikację osoby, której dane dotyczą.
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2.

3.

II.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowych

Kategorie danych
osobowych, które są
przetwarzane

Podstawa prawna i ew. uzasadnione interesy

Odbiorca

Dane HTTP przetwarzane są tymczasowo w plikach
dziennika serwerów www na potrzeby
dostarczenia treści strony internetowej
poszukiwanych przez użytkownika oraz w celu
zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury IT
wykorzystywanej do udostępnienia strony, w
szczególności do identyfikacji, eliminacji i
zachowania dowodów zakłóceń (np. ataków
DDoS).

Dane HTTP.

Art. 6.1 (f) RODO. Po rozważeniu interesów, naszym Dostawca usług
uzasadnionym interesem jest dostarczanie treści
hostingowych.
strony internetowej poszukiwanych przez
użytkownika oraz zapewnianie bezpieczeństwa
infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępnienia
strony, w szczególności do identyfikacji, eliminacji i
zachowania dowodów zakłóceń (np. ataków DDoS).

W celu prowadzenia pomiarów dotyczących liczby
użytkowników i odwiedzin strony, wizyty na naszej
stronie internetowej rejestrowane są przez piksele
śledzące i analizowane w zanonimizowanej formie.

Piksel śledzący, Dane
HTTP.

Art. 6.1 (f) RODO. Po rozważeniu interesów, naszym Dostawca usług
uzasadnionym interesem jest dokonywanie
hostingowych.
pomiarów dotyczących liczby użytkowników i
odwiedzin strony.

. Nie jest zastosowane automatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach na podstawie art. 22 RODO Szczegółowe informacje
dotyczące odbiorców danych osobowych oraz przesyłania danych osobowych do krajów spoza EOG i/lub organizacji międzynarodowych
Odbiorca

Lokalizacja odbiorcy

Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub odpowiednie
bądź właściwe zabezpieczenia w przypadku przesyłania danych do
krajów spoza EOG i/lub organizacji międzynarodowych

Dostawca usług hostingowych

UE

-

Korzystanie z formularza kontaktowego online

Oferujemy możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej. Przetwarzamy informacje podane przez Państwa
w formularzach kontaktowych na potrzeby przetworzenia zapytań.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajduje się poniżej:
International, PL, wer. 1.2, 04/2020
Strona 6/11

1.

2.

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy
Kategorie danych osobowych, Dane osobowe, które są
które są przetwarzane
zawarte w kategoriach

Zobowiązanie do udostępnienia
danych

Okres przechowywania

Dane protokołu gromadzone
za pośrednictwem protokołu
przesyłania dokumentów
hipertekstowych
(bezpiecznego) (HTTP(S)) ze
względów technicznych
(„Dane HTTP”).

Adres IP, rodzaj i wersja
przeglądarki internetowej,
wykorzystywany system
operacyjny, odwiedzona
strona, strona odwiedzona
przed wejściem na naszą
stronę (adres URL strony
odsyłającej), data i godzina
wizyty.

Podanie tych danych nie jest
wymogiem ustawowym ani
umownym, ani też wymogiem
koniecznym do zawarcia umowy.
Podanie tych danych nie jest
obowiązkowe.

Dane przechowywane są w plikach dziennika
serwera w formie umożliwiającej identyfikację
osoby, której dane dotyczą przez maksymalny
okres 7 dni, chyba że nastąpi jakiekolwiek
zdarzenie związane z naruszeniem
bezpieczeństwa (np. atak DDoS).

Niepodanie tych danych oznacza,
że nie możemy dostarczyć
żądanych treści na stronie
internetowej.

Jeśli wystąpi zdarzenie związane z naruszeniem
bezpieczeństwa, pliki dziennika serwera
przechowywane są do momentu aż zdarzenie to
zostanie w pełni wyeliminowane i wyjaśnione.

Dane podane przez Państwa
w formularzach
kontaktowych („Dane
formularzy kontaktowych”).

Zwrot grzecznościowy, imię,
nazwisko, ulica, numer
domu, kod pocztowy,
miasto, kraj, adres e-mail,
zapytanie lub żądanie,
wiadomość (obowiązkowo),
tytuł, numer telefonu,
numer zamówienia
(dobrowolnie).

Podanie tych danych nie jest
wymogiem ustawowym ani
umownym, ani też wymogiem
koniecznym do zawarcia umowy.
Podanie tych danych nie jest
obowiązkowe.

Dane są zwykle przechowywane do momentu
zakończenia korespondencji związanej z
zapytaniem lub żądaniem.

Niepodanie tych danych oznacza,
że nie możemy przetworzyć
Państwa zapytania lub żądania.

Przechowujemy te dane do celów dowodowych,
na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń oraz na wypadek jakichkolwiek sporów
prawnych do momentu ich rozwiązania i
zakończenia.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowych

Kategorie danych
osobowych, które są
przetwarzane

Podstawa prawna i ew. uzasadnione
interesy

Odbiorca

Dane HTTP przetwarzane są tymczasowo na
naszym serwerze www w celu udostępnienia

Dane HTTP.

Art. 6.1 (f) RODO. Po wyważeniu
interesów, naszym uzasadnionym
interesem jest dostarczanie treści

Dostawca usług
hostingowych.
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formularzy kontaktowych na stronie
internetowej.

strony internetowej poszukiwanych
przez użytkownika.

Przetwarzanie zapytania lub żądania.

Dane z formularza
kontaktowego.

Art. 6 (1) (f) RODO. Po wyważeniu
interesów, naszym uzasadnionym
interesem jest przetworzenie Państwa
zapytania lub żądania.

-

Przechowywanie i przetwarzanie do celów
dowodowych oraz na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane z formularza
kontaktowego.

Art. 6.1 (f) RODO. Po wyważeniu
interesów, naszym uzasadnionym
interesem jest ustalenie, dochodzenie
lub obrona roszczeń.

-

Nie jest zastosowane automatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach na podstawie art. 22 RODO 3. Szczegółowe informacje
dotyczące odbiorców danych osobowych oraz przesyłania danych osobowych do krajów spoza EOG i/lub organizacji międzynarodowych
Odbiorca

Lokalizacja odbiorcy

Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub odpowiednie
bądź właściwe zabezpieczenia w przypadku przesyłania danych do
krajów spoza EOG i/lub organizacji międzynarodowych

Dostawca usług hostingowych

UE

-

III. Korzystanie ze sklepu internetowego
Mają Państwo możliwość korzystania na naszej stronie ze sklepu internetowego Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajduje się poniżej.
1.

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy
Kategorie danych osobowych,
które są przetwarzane

Dane osobowe, które są
zawarte w kategoriach

Zobowiązanie do udostępnienia Okres przechowywania
danych

Dane protokołu gromadzone
za pośrednictwem protokołu
przesyłania dokumentów
hipertekstowych
(bezpiecznego) (HTTP(S)) ze
względów technicznych

Adres IP, rodzaj i wersja
przeglądarki
internetowej,
wykorzystywany system
operacyjny, odwiedzona
strona, strona

Podanie tych danych nie jest
wymogiem ustawowym ani
umownym, ani też wymogiem
koniecznym do zawarcia

Dane przechowywane są w plikach dziennika
serwera w formie umożliwiającej identyfikację
osoby, której dane dotyczą przez maksymalny okres
7 dni, chyba że nastąpi jakiekolwiek zdarzenie
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podczas korzystania ze sklepu
internetowego („Dane
HTTP”).

odwiedzona przed
wejściem na naszą stronę
(adres URL strony
odsyłającej), data i
godzina wizyty.

umowy. Podanie tych danych
nie jest obowiązkowe.

związane z naruszeniem bezpieczeństwa (np. atak
DDoS).

Niepodanie tych danych
oznacza, że nie możemy
dostarczyć żądanych treści na
stronie internetowej.

Jeśli wystąpi zdarzenie związane z naruszeniem
bezpieczeństwa, pliki dziennika serwera
przechowywane są do momentu aż zdarzenie to
zostanie w pełni wyeliminowane i wyjaśnione.

Informacje o Państwa
zakupach, które otrzymujemy
od spółki Global-e,
sprzedawcy („Dane
zamówienia”).

Zwrot grzecznościowy,
imię, nazwisko, adres i
adres e-mail, a także
informacje o zakupionych
produktach (opis
produktu, numer
produktu, liczba
produktów, rozmiar,
kolor, cena, waluta,
numer zamówienia), dane
adresowe do rozliczenia i
wysyłki oraz właściwe
centrum logistyczne
Global-e, data i godzina
każdego zakupu, wybrana
metoda płatności i opcja
wysyłki, status
zamówienia.

Podanie tych danych jest
konieczne w celu zawarcia
umowy kupna.

Zazwyczaj przechowujemy te dane do momentu
pełnego przetworzenia zamówienia, tj. do momentu
wysyłki towaru.

Niepodanie tych danych
oznacza, że nie mogą Państwo
złożyć żadnego zamówienia w
naszym sklepie internetowym.

Przechowujemy te dane do celów dowodowych, na
potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
oraz na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych do
momentu ich rozwiązania i zakończenia.
Mamy obowiązek ich przechowywania przez okres
do 10 lat, wynikający z niemieckich przepisów
handlowych lub podatkowych. Global E ist NL
Unternehmen.
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2.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowych

Kategorie danych
osobowych, które są
przetwarzane

Podstawa prawna i ew. uzasadnione
interesy

Odbiorca

Dane HTTP przetwarzane są tymczasowo na
naszym serwerze webowymw celu udostępnienia
funkcji sklepu internetowego na stronie.

Dane HTTP.

Art. 6.1 (f) RODO. Po wyważeniu
interesów, naszym uzasadnionym
interesem jest dostarczanie treści
strony internetowej poszukiwanych
przez użytkownika.

Dostawca usług
hostingowych.

Zawarcie umów kupna pomiędzy spółką Global-e
jako sprzedającymna rzecz spółki HUGO BOSS a
klientem. Obejmuje to wymianę danych
pomiędzy sklepem internetowym HUGO BOSS a
stroną finalizacji zamówienia i transakcji spółki
Global-e.

Dane zamówienia.

Art. 6.1 (b) RODO, Wykonanie umowy i
art. 6.1 (f) RODO. Po wyważeniu
interesów, naszym uzasadnionym
interesem jest wspieranie obsługi
umowy kupna przez Global-e.

Partner ds. realizacji
zamówień (Global-e),
dostawca usług
hostingowych.

Zarządzanie zamówieniami w ramach umów
kupna pomiędzy klientem a spółką Global-e jako
sprzedawcą w imieniu spółki HUGO BOSS.
Obejmuje to w szczególności przygotowanie
przesyłek z zamówionym towarem.

Dane zamówienia.

Art. 6.1 (b) RODO, Wykonanie umowy i
art. 6.1 (f) RODO. Po wyważeniu
interesów, naszym uzasadnionym
interesem jest wspieranie obsługi
umowy kupna przez Global-e.

Partner ds. realizacji
zamówień (Global-e),
dostawca usług
hostingowych.

Zapewnianie obsługi klienta osobom, które
Dane zamówienia.
dokonały zakupu od spółki Global-e jako
sprzedawcy w imieniu spółki HUGO BOSS.
Obejmuje to wsparcie w zakresie zwrotów towaru
i refundacje.

Art. 6.1 (b) RODO, Wykonanie umowy i
art. 6.1 (f) RODO. Po wyważeniu
interesów, naszym uzasadnionym
interesem jest wspieranie obsługi
umowy kupna przez Global-e.

Partner ds. realizacji
zamówień (Global-e),
dostawca usług
hostingowych

Przechowywanie i przetwarzanie do celów
dowodowych oraz na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

Art. 6.1 (f) RODO. Po wyważeniu
interesów, naszym uzasadnionym
interesem jest ustalenie, dochodzenie
lub obrona roszczeń.

Dostawca usług
hostingowych

Dane zamówienia.
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3.

Nie jest zastosowane automatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach na podstawie art. 22 RODOSzczegółowe informacje
dotyczące odbiorców danych osobowych oraz przesyłania danych osobowych do krajów spoza EOG i/lub organizacji międzynarodowych
Odbiorca

Lokalizacja odbiorcy

Dostawca usług hostingowych, dostawca usług UE
poczty e-mail, dostawca usług płatniczych,
dostawca
usług
transportowych,
firmy
windykacyjne, dostawca usług weryfikacji i
zatwierdzania adresów, partner ds. realizacji
zamówień (Global-e)

D.

Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub
odpowiednie bądź właściwe zabezpieczenia w przypadku
przesyłania danych do krajów spoza EOG i/lub organizacji
międzynarodowych
-

Stan i zmiana informacji

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Z uwagi na postęp technologiczny i/lub w przypadku zajścia zmian w zakresie wymogów ustawowych bądź regulacyjnych może być konieczne wprowadzenie
zmian w niniejszej Polityce prywatności.
Aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności dostępna jest zawsze na stronie internetowej www.hugoboss.com/pl.
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