
Polityka Prywatności dla RSign 
 
1. Informacje ogólne 
 
Niniejsza polityka określa podstawy, na których Jungheinrich Polska Sp. z o.o. (dalej: "Jungheinrich", "my", "nas") 
przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekazują w ramach korzystania z usługi RSign (dalej: "Produkt", 
"produkt”). 
 
Produkt umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów umownych i innych rodzajów dokumentów (zwanych dalej 
"Dokumentami umownymi") pomiędzy stronami umowy. Dokumenty umowne mogą być podpisane elektronicznie za 
pomocą Produktu i jeśli to wymagane, uzupełnione o dodatkowe informacje. 
 
W Jungheinrich przywiązujemy wielką wagę do poufności i ochrony Państwa danych osobowych. Poniżej informujemy 
Państwa o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Akceptując tę Politykę, zgadzają się 
Państwo na poniższe warunki. 
 
2. Administrator  
 
Administratorem w rozumieniu prawa ochrony danych to Jungheinrich Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach, ul. 
Świerkowa 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska. 
 
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, jak również prośby o skorzystanie z przysługujących 
Państwu praw prosimy kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych: 
 
Frank Jastrob  
Jungheinrich Polska Sp. z o.o. 
ul. Świerkowa 3,  
05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska  
email: rodo(at)jungheinrich.pl 
 
3. Informacje na temat przetwarzania danych 
 
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Oznacza 
to, że dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone, tzn. gdy przetwarzanie danych jest 
wymagane przez prawo, gdy użytkownik wyraził na to zgodę, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o nasze 
uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. (1) lit. f) RODO lub jeśli jest to konieczne do wykonania umowy lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. b) RODO. 
 
3.1. Odwiedzanie strony internetowej 
 
Następujące dane są zbierane podczas odwiedzania strony internetowej produktu: 
- Adres IP 
- Typ przeglądarki 
- System operacyjny 
- Ustawienia językowe używanego urządzenia  
- Adres internetowy (URL) i strony, do których uzyskano dostęp 
- Data i godzina dostępu 
 
Te automatycznie gromadzone dane są przechowywane w celu umożliwienia wygodnego korzystania z produktu oraz 
wykrywania, eliminowania i śledzenia wszelkich błędów technicznych lub niewłaściwego korzystania z produktu i 
naszych usług. 
Przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu 
art. 6 (1) lit. f RODO. 
 
3.2. Podczas użytkowania produktu 
 
Podczas korzystania z produktu będą również przetwarzane następujące dane: 
 
- Imię, nazwisko 
- Adres e-mail 
- Podpis 
 
Aby móc przeglądać transakcje w Produkcie oraz przetwarzać i podpisywać Dokumenty Umowne, odbiorca transakcji 
musi wyrazić zgodę (opt-in) na niniejsze przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 



Odbiorca otrzyma dostęp do transakcji poprzez link, który zostanie podany w wiadomości e-mail. Dostęp jest 
ograniczony w czasie i automatycznie wygasa po 30 dniach. Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, 
możesz to zrobić w każdej chwili, zgodnie z punktem 7.5 niniejszej Polityki Prywatności. Należy pamiętać, że w wyniku 
sprzeciwu nie będą Państwo mogli uzyskać żadnych Dokumentów Umownych za pośrednictwem Produktu. 
 
3.3. Przekazywanie transakcji przedstawicielom i przełożonym 
 
Możliwe jest przekazywanie transakcji do innych odbiorców (np. przedstawicieli lub przełożonych) w obrębie organizacji 
w celu ich przetworzenia i/lub podpisania.  
Należy pamiętać, że dalszych odbiorców należy wcześniej poinformować o takim przekazaniu i że przekazanie może 
się odbyć tylko za zgodą danej osoby. Dane, o których mowa w punkcie 3.2 przetwarzane w tym celu, muszą być 
również brane pod uwagę. Korzystanie z funkcji przekazywania tj. "Change signer" leży w gestii uznania pierwotnego 
odbiorcy. 
 
4. Środki mające na celu ochronę danych osobowych 
 
Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z najnowszym stanem techniki, aby zapewnić 
przestrzeganie wymogów europejskiego i krajowego prawa ochrony prywatności oraz chronić przetwarzane przez nas 
dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. 
 
W szczególności cała komunikacja w związku z wizytą na stronie internetowej produktu i użytkowaniem produktu, która 
odbywa się za pośrednictwem przeglądarki, jest szyfrowana przy użyciu procedury TLS. 
 
Wszystkie dane, które są przez Państwa osobiście przekazywane, są przekazywane za pomocą ogólnie przyjętego i 
bezpiecznego standardu SSL (Secure Socket Layer). SSL jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem, który jest 
również stosowany np. w bankowości internetowej. Sposoby identyfikacji bezpiecznego połączenia SSL obejmują s 
następujące po http (tzn.: https://...) w pasku adresu Państwa przeglądarki oraz symbol kłódki w dolnej części 
przeglądarki. 
 
Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne metody bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane przez nas 
dane osobowe przed manipulacją, częściową lub całkowitą utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 
Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu doskonaleniu zgodnie z rozwojem technologicznym. 
 
5. Przekazywanie danych osobom trzecim 
 
W celu dostarczenia Państwu produktu współpracujemy z firmą Frama AG (Frama AG, Dorfstrasse 6, 3438 Lauperswil, 
Szwajcaria). 
 
W zakresie, w jakim angażujemy zewnętrznych dostawców usług, odbywa się to zawsze zgodnie z przepisami prawa i 
regulacjami zawartymi w aktualnej polityce prywatności. Odbiorcy danych są zobowiązani do wykorzystywania ich 
wyłącznie do określonych celów. W przypadku przekazania danych odbiorcy spoza Grupy Jungheinrich w kraju trzecim 
poza Unią Europejską/EOG, odbiorca gwarantuje równoważny poziom ochrony danych zgodnie z art. 44 i nast. RODO. 
Wyjątek stanowią państwa, których poziom ochrony danych został uznany za odpowiedni przez Komisję Europejską 
zgodnie z art. 44 i nast. 45 RODO. 
 
6. Czas przechowywania Państwa danych osobowych 
 
Co do zasady przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały one 
zebrane. Dłuższe przechowywanie danych ma miejsce, jeśli obowiązują ustawowe okresy przechowywania lub jeśli 
wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie danych przez dłuższy okres. 
 
7. Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 
7.1. Prawo dostępu 
 
W każdej chwili mogą Państwo poprosić o informacje na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. 
Mają Państwo prawo do otrzymania od nas kopii danych, które przetwarzamy. 
 
7.2. Prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych  
 
Mają Państwo prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących 
Ciebie. 
 
Mają Państwo również prawo żądać usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli i o ile nie są one już 
potrzebne do celów przetwarzania, jeżeli wycofali Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie, lub jeżeli 
sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu oraz jeżeli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania lub przetwarzanie było 
niezgodne z prawem. Na Państwa życzenie usuniemy Państwa dane osobowe, jeżeli nie są one absolutnie niezbędne 
do realizacji umowy lub jesteśmy prawnie zobowiązane do ich przechowywania. 



 
 
7.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
 
Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli 
- użytkownik kwestionuje trafność danych osobowych dla okresu, co do którego mamy możliwość weryfikacji trafności 
danych osobowych; 
- przetwarzanie jest nieuprawnione, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych i proszą o ograniczenie ich 
wykorzystania; 
- nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebują ich Państwo do ustanowienia, 
wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub 
- sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w trakcie oczekiwania na weryfikację, czy 
uzasadnione podstawy Jungheinrich Polska Sp. z o.o. są nadrzędne w stosunku do tych, które są po Państwa stronie.  
 
7.4. Prawo do przenoszenia danych 
 
Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz ma prawo do przekazania tych 
danych bez przeszkód innemu administratorowi danych, gdy: 
- przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z lit. a) artykułu. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) lub 
art. 6 ust. 2 lit. a). 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) zdanie 1 lit. b) RODO oraz 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
 
Mają Państwo prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od nas do innego administratora danych, o ile 
jest to technicznie możliwe. 
 
7.5. Prawo do sprzeciwu 
 
Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, 
przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, co jest oparte na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e) lub f) RODO. W 
takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że istnieją uzasadnione powody do 
przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie jest 
wykorzystywane do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.  
 
7.6. Prawo do wycofania zgody 
  
Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili, nieformalnie i bez podania 
przyczyn. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do tego momentu. 
 
Wszelkie zapytania dotyczące dochodzenia Państwa praw prosimy kierować do naszego inspektora ochrony danych 
osobowych w ramach wskazanych powyżej możliwości kontaktu. 
 
8. Linki do innych stron internetowych 
 
Linki zawarte w naszym produkcie mogą odsyłać do innych stron internetowych Jungheinrich Polska Sp. z o.o. Polityka 
Prywatności zamieszczona w tym celu i przedstawione na odpowiednich stronach internetowych każdorazowo 
obowiązuje. To samo odnosi się do ewentualnych linków do stron internetowych osób trzecich.  
 
9. Aktualizacje niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych  
 
Będziemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych lub 
faktycznych. Prosimy o regularne weryfikowanie statusu Polityki Prywatności. 
 
Data: 27.04.2020r. 
 
 
 


