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Polityka prywatności 
 

Niniejsza informacja opisuje, w jaki sposób organizacja gospodarcza, przetwarzająca Państwa dane 

osobowe ("my"), dokonuje tego przetwarzania, działając w charakterze jedynego administratora. W celu 

ułatwienia Państwu orientacji, istotne części niniejszej informacji zostały pogrupowane według kręgów 

osób zainteresowanych. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy 

o zapoznanie się z poniższą sekcją lub poniższymi sekcjami, które dotyczą Państwa. 

 

Dla użytkowników niniejszej platformy szczególnie istotna jest sekcja 1.7. 
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1 Czyje dane przetwarzamy i w jaki sposób? 

1.1 Członkowie, ich pracownicy i członkowie organów 

W związku z naszą działalnością w zakresie wsparcia i zarządzania członkami jak również reprezentacji 

interesów oraz informowania naszych członków, przetwarzamy niektóre Państwa dane osobowe jako 

członka (w tym byłych członków) lub jako pracownika lub członka organów (w szczególności jako prezesa 

zarządu, zarządu lub rady nadzorczej) jednego z naszych członków. 

 

Sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych opisany jest w niniejszej sekcji 1.1. Ponadto 

w sekcjach 2 i 3 poniżej znajdują się informacje na temat przekazywania danych za granicę oraz 

przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

 

1.1.1 Kategorie przetwarzanych danych i cele przetwarzania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane wymienione w załączniku 1 ("Państwa dane") w następujących 

celach: 

 

 prowadzenie ewidencji członków i statystyk; 

 reprezentowanie interesów naszych członków w rozumieniu austriackiej ustawy o izbach 

gospodarczych z 1998 r. ("u.i.g.") [Wirtschaftskammergesetz (WKG)]; 

 uczestnictwo w prowadzeniu ewidencji i badań statystycznych; 

 doradztwo, informowanie i wsparcie naszych członków w sprawach prawnych i gospodarczych (w 

obrocie z zagranicą); 

 wspieranie urzędów i członków poprzez udzielanie im informacji (w szczególności na temat 

okresów członkostwa, wydania potwierdzeń ukończenia szkoleń itp.); 

 organizacja wydarzeń informacyjnych i kursów doskonalenia zawodowego (w tym zaproszenia, 

prowadzenie list obecności i protokołów); 

 udostępnianie informacji za pośrednictwem naszego newslettera i publikacji; 

 reklama i public relations; 

 wpis do bazy danych partnerów biznesowych; 

 świadczenie usług i sprzedaż produktów oferowanych na naszej stronie internetowej, o ile 

prowadzimy stronę internetową; 

 inne czynności związane z zarządzaniem członkami i reprezentowaniem interesów w rozumieniu 

austriackiej u.i.g. [WKG] oraz wydanych do niej rozporządzeń; 

 realizacja zadań związanych z naliczaniem i pobieraniem opłat i należności zgodnie z austriacką 

u.i.g. [WKG]; 

 przeprowadzenie wyborów do Izby Gospodarczej; 

 wykonywanie innych zobowiązań ustawowych, w szczególności zgodnie z austriacką u.i.g. [WKG]. 

 

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Austriacką Izbę Gospodarczą lub określoną izbę 

regionalną, Państwa dane będą przetwarzane dodatkowo w następujących celach: 

 

 przekazywanie urzędom i organom ustawodawczym sprawozdań, opinii i wniosków dotyczących 

spraw naszych członków; 

 promocja gospodarki, w szczególności poprzez oferowanie szkoleń i kursów doskonalenia 

zawodowego oraz promocja gospodarki w zakresie ogólnym, technicznym i ekonomiki 
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przedsiębiorstw za pośrednictwem odpowiednich instytucji, w szczególności za pośrednictwem 

instytutów rozwoju gospodarczego (w rozumieniu § 19 ust. 1 Z 4 austriackiej u.i.g. [WKG]); 

 delegowanie przedstawicieli do innych podmiotów i jednostek; 

 delegowanie członków do ustanowionych zgodnie z przepisami ustawy rad doradczych, urzędów i 

stowarzyszeń; 

 administrowanie subwencjami i dotacjami. 

 

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez organizację branżową, Państwa dane będą 

przetwarzane dodatkowo w następujących celach: 

 

 promocja gospodarczych, społecznych i humanitarnych spraw członków, wzmacnianie ducha 

wspólnoty i wizerunku branżowego; 

 zapewnienie równych szans dla członków w zakresie konkurencji, w szczególności zapobieganie 

bezprawnym praktykom prowadzenia działalności; 

 promocja współpracy i wspólnych działań, w szczególności zakładanie spółdzielni handlowych i 

przemysłowych, jak również rozwój zorientowanych na potrzeby rynku i przyszłościowych 

koncepcji branżowych; 

 negocjacje i zawieranie układów zbiorowych; 

 promowanie edukacji publicznej i prywatnej w interesie członków, promowanie szkoleń i kursów 

doskonalenia zawodowego członków i ich pracowników oraz promowanie kształcenia 

zawodowego. 

 

Dane te gromadzimy w ramach Państwa członkostwa lub w związku ze świadczeniem usług u jednego z 

naszych członków w ten sposób, że albo sami Państwo przekazują nam te dane (w szczególności poprzez 

komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji) albo my 

gromadzimy te dane, na przykład w trakcie spotkań konsultacyjnych, obsługi wydarzeń itp. Ponadto dane 

handlowe pozyskujemy z rejestrów i źródeł publicznych. 

 

W przypadkach, w których prosimy o udostępnienie Państwa danych, następuje ono co do zasady 

dobrowolnie. Jednak różnorakie procesy związane z zarządzaniem członkami, reprezentowaniem 

interesów, zarządzaniem informacjami i wydarzeniami jak również komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną 

w tym zakresie będą opóźnione lub nawet niemożliwe, jeśli nie udostępnią nam Państwo swoich danych 

osobowych. Jeżeli w niektórych przypadkach udostępnienie przez Państwa danych będzie obowiązkowe 

na mocy ustawy, zwrócimy Państwu na to uwagę oddzielnie. 

1.1.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie: 

 

 konieczności wypełniania zobowiązań prawnych, którym podlegamy w szczególności na 

podstawie austriackiej u.i.g. [WKG] - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych ("RODO"); 

 naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

polegającego na sprawnej realizacji zadań z zakresu zarządzania członkami, informacjami i 

wydarzeniami jak również komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w tym zakresie; 

 w indywidualnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 
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1.1.3 Przekazywanie Państwa danych osobowych 

W zakresie, w jakim będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów, przekażemy Państwa dane 

następującym odbiorcom: 

 

 organizacje gospodarcze; 

 członkowie Izby Gospodarczej; 

 sądy i organy administracyjne; 

 podmioty prawa publicznego w wykonywaniu swoich zadań (np. zakłady ubezpieczeń społecznych, 

grupy interesów, gminy); 

 przedstawiciele zawodów z branży doradztwa prawniczego i zawodów wspierających (np. 

adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi i biegli rewidenci); 

 instytucje finansowe i kredytowe w celu realizacji obrotu płatniczego; 

 grupy wyborców Izby Gospodarczej; 

 stowarzyszenia i towarzystwa działające na rzecz ochrony interesów i porządku gospodarczego 

(np. stowarzyszenie ds. ochrony przed nieuczciwą konkurencją); 

 służby pośrednictwa pracy (AMS) w celu administrowania działaniami promocyjnymi; 

 wszystkie osoby zainteresowane danymi członkowskimi, za Państwa zgodą, chyba że są to dane, 

które zostały już opublikowane w sposób zgodny z przepisami lub ich przekazanie służy 

wspieraniu rozwoju gospodarczego; 

 powołane na mocy ustawy rady doradcze, urzędy i stowarzyszenia, do których członkowie są 

delegowani, kontrahenci zaproszeni do świadczenia usług; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 zewnętrzne podmioty świadczące usługi informatyczne. 

1.1.4 Okres przechowywania 

Państwa dane będą przechowywane przez nas co do zasady tak długo, jak długo obowiązywać będą 

prawne zobowiązania do ich przechowywania lub ich przechowywanie będzie konieczne do wypełnienia 

naszych obowiązków ustawowych a ponadto przez okres obowiązywania okresów gwarancji, rękojmi lub 

przedawnienia. 

 

1.2 Działacze i pracownicy organizacji gospodarczych 

W celu wykonywania naszych obowiązków związanych z zarządzaniem działaczami i reprezentowaniem 

interesów naszych członków, będziemy przetwarzać niektóre z Państwa danych osobowych w związku z 

Państwa działalnością w charakterze działacza lub pracownika organizacji gospodarczej. Jeśli 

współpracują Państwo z nami na podstawie umowy o pracę, wówczas zastosowanie ma do Państwa 

dodatkowa polityka prywatności. 

 

Sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych opisany jest w niniejszej sekcji 1.2. Ponadto 

w sekcjach 2 i 3 poniżej znajdują się informacje na temat przekazywania danych za granicę oraz 

przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

1.2.1 Kategorie przetwarzanych danych i cele przetwarzania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane wymienione w załączniku 2 ("Państwa dane") w następujących 

celach: 
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 zarządzanie działaczami; 

 prezentacja działaczy i pracowników w Internecie i w intranecie dostępnym dla wszystkich izb; 

 reprezentowanie interesów, opieka i doradztwo na rzecz naszych członków oraz wykonywanie 

innych zadań w rozumieniu austriackiej ustawy o izbach gospodarczych z 1998 r. ("u.i.g." 

[Wirtschaftskammergesetz [WKG]); 

 rozliczanie wydatków i wynagrodzeń za sprawowanie określonych funkcji oraz zwrot poniesionych 

kosztów w rozumieniu § 50 ust. 3 i 4 austriackiej u.i.g. [WKG]; 

 przeprowadzenie wyborów do Izby Gospodarczej; 

 organizacja i prowadzenie posiedzeń, w tym przygotowanie zaproszeń, protokołów z posiedzeń i 

list obecności; 

 komunikacja z Państwem; 

 zarządzanie wydarzeniami oraz 

 wysyłka newsletterów i publikacji. 

 

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Austriacką Izbę Gospodarczą lub daną izbę 

regionalną, Państwa dane będą przetwarzane dodatkowo w następujących celach: 

 

 zatwierdzanie kosztorysów i sprawozdań finansowych stowarzyszeń branżowych oraz ich 

budżetu. 

 

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez organizację branżową, Państwa dane będą 

przetwarzane dodatkowo w następujących celach: 

 

 negocjacje i zawieranie układów zbiorowych. 

 

Gromadzimy Państwa dane w ramach Państwa działalności w charakterze działacza lub pracownika 

organizacji gospodarczej w ten sposób, że albo sami Państwo przekazują nam te dane (w szczególności 

poprzez komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji) albo my 

gromadzimy te dane, na przykład w trakcie posiedzeń czy też obsługi wydarzeń. Ponadto dane handlowe 

pozyskujemy z rejestrów i źródeł publicznych. 

 

W przypadkach, w których prosimy o udostępnienie Państwa danych, następuje ono co do zasady 

dobrowolnie. Jednak różnorakie procesy związane z zarządzaniem działaczami, reprezentowaniem 

interesów, zarządzaniem informacjami i wydarzeniami jak również komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną 

w tym zakresie będą opóźnione lub nawet niemożliwe, jeśli nie udostępnią nam Państwo swoich danych. 

Jeżeli w niektórych przypadkach udostępnienie przez Państwa danych będzie obowiązkowe na mocy 

ustawy, zwrócimy Państwu na to uwagę oddzielnie. 

1.2.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie: 

 

 konieczności wypełniania zobowiązań prawnych, którym podlegamy w szczególności na 

podstawie austriackiej u.i.g. [WKG] - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych ("RODO") oraz 

 naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

polegającego na sprawnej realizacji zadań z zakresu zarządzania działaczami, naszymi 
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wydarzeniami i ofertą informacyjną jak również komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w tym 

zakresie; 

 w indywidualnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych 

(art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

1.2.3 Przekazywanie Państwa danych osobowych 

W zakresie, w jakim będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów, przekażemy Państwa dane 

następującym odbiorcom: 

 

 organizacje gospodarcze; 

 członkowie Izby Gospodarczej; 

 sądy i organy administracyjne; 

 podmioty prawa publicznego w wykonywaniu swoich zadań (np. zakłady ubezpieczeń społecznych, 

grupy interesów, gminy); 

 przedstawiciele zawodów z branży doradztwa prawniczego i zawodów wspierających (np. 

adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi i biegli rewidenci); 

 instytucje finansowe i kredytowe w celu realizacji obrotu płatniczego; 

 grupy wyborców Izby Gospodarczej; 

 stowarzyszenia i towarzystwa działające na rzecz ochrony interesów i porządku gospodarczego 

(np. stowarzyszenie ds. ochrony przed nieuczciwą konkurencją); 

 wszystkie osoby zainteresowane danymi o działaczach (w tym członkowie); za Państwa zgodą jako 

działacza, chyba że są to dane, które zostały już opublikowane w sposób zgodny z przepisami lub 

ich przekazanie służy wspieraniu rozwoju gospodarczego; 

 kontrahenci zaproszeni do świadczenia usług; 

 WKO Inhouse GmbH oraz 

 zewnętrzne podmioty świadczące usługi informatyczne. 

1.2.4 Okres przechowywania 

Państwa dane będą przechowywane przez nas co do zasady tak długo, jak długo obowiązywać będą 

prawne zobowiązania do ich przechowywania lub ich przechowywanie będzie konieczne do wypełnienia 

naszych obowiązków ustawowych a ponadto przez okres obowiązywania okresów gwarancji, rękojmi lub 

przedawnienia. 

 

1.3 Praktykanci i osoby przystępujące do egzaminów mistrzowskich lub 

egzaminów kwalifikacyjnych 

Jeśli odbywacie Państwo praktykę zawodową ("praktykant") lub chcielibyście przystąpić do egzaminu 

mistrzowskiego lub egzaminu kwalifikacyjnego w jednym z centrów egzaminów mistrzowskich Izby 

Gospodarczej, wówczas będziemy przetwarzać niektóre z Państwa danych osobowych w sposób tutaj 

opisany. Centra praktyk zawodowych i egzaminów mistrzowskich utworzono przy regionalnych izbach 

gospodarczych. 

 

W niniejszej sekcji 1.3 poinformujemy Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych. Ponadto w 

sekcjach 2 i 3 poniżej znajdują się informacje na temat przekazywania danych za granicę oraz 

przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 
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1.3.1 Kategorie przetwarzanych danych i cele przetwarzania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane wymienione w załączniku 3 ("Państwa dane") w następujących 

celach: 

 

 w celu wykonywania zadań izb regionalnych jako centrów praktyk zawodowych, w szczególności 

zgodnie z § 19 austriackiej ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsausbildungsgesetz], oraz 

jako centrów egzaminów mistrzowskich zgodnie z § 350 i nast. austriackiej ustawy o prowadzeniu 

działalności gospodarczej z 1994 r. [GewO 1994] oraz austriackiej ustawy o kształceniu 

zawodowym [Berufsausbildungsgesetz]; 

 w celu przeprowadzania kontroli, czy firmy szkoleniowe mają odpowiednie kwalifikacje i zaplecze 

pod względem merytorycznym i personalnym; 

 w celu przeprowadzania kontroli i ewidencjonowania umów o praktyki zawodowe; 

 w celu prowadzenia doradztwa na rzecz praktykantów i firm szkoleniowych; 

 w celu realizacji egzaminów kończących praktyki zawodowe i obsługi dotacji dla firm 

szkoleniowych; 

 w celu realizacji egzaminów mistrzowskich i kwalifikacyjnych; 

 w celu organizacji i realizacji kursów przygotowawczych. 

 

Państwa dane są nam udostępniane albo bezpośrednio przez Państwa (w szczególności poprzez 

komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji) albo gromadzimy 

je we własnym zakresie, na przykład w trakcie spotkań doradczych lub realizacji egzaminów lub kursów 

przygotowawczych. 

 

W przypadkach, w których prosimy o udostępnienie Państwa danych, następuje ono co do zasady 

dobrowolnie. Jeśli jednak nie przekażą nam Państwo swoich danych, wówczas nie będą Państwo mogli 

skorzystać z naszej oferty usług jako centrum praktyk zawodowych i egzaminów mistrzowskich lub będą 

Państwo mogli korzystać z nich jedynie w ograniczonym zakresie. Jeżeli w niektórych przypadkach 

udostępnienie przez Państwa danych będzie obowiązkowe na mocy ustawy, zwrócimy Państwu na to 

uwagę oddzielnie. 

1.3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie: 

 

 konieczności wypełniania zobowiązań prawnych, którym podlegamy w szczególności na 

podstawie austriackiej ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsausbildungsgesetz] oraz 

austriackiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej [GewO] - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO"); 

 naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

polegającego na sprawnej realizacji naszych zadań jako centrum praktyk zawodowych i 

egzaminów mistrzowskich. 

 w indywidualnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych 

(art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

1.3.3 Przekazywanie Państwa danych osobowych 

W zakresie, w jakim będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów, przekażemy Państwa dane 

następującym odbiorcom: 
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 organizacje gospodarcze; 

 członkowie Izby Gospodarczej; 

 organy administracyjne (np. urząd skarbowy, służby pośrednictwa pracy itp.); 

 podmioty prawa publicznego w wykonywaniu swoich zadań (np. zakłady ubezpieczeń społecznych, 

grupy interesów itp.); 

 adwokaci, doradcy podatkowi i biegli rewidenci; 

 instytucje finansowe i kredytowe w celu realizacji obrotu płatniczego; 

 stowarzyszenia i towarzystwa działające na rzecz ochrony interesów i porządku gospodarczego 

(np. stowarzyszenie ds. ochrony przed nieuczciwą konkurencją); 

 urząd ewidencji numerów identyfikacyjnych w zakresie jego uprawnień na mocy austriackiej 

ustawy o administracji elektronicznej [E-Government-Gesetz]; 

 podmioty subwencjonujące; 

 sądy; 

 kooperanci (np. podmioty świadczące usługi doradztwa); 

 Federalny Urząd Statystyczny Statistik AUSTRIA: 

 szkoły zawodowe i wizytatorzy szkolni; 

 WKO Inhouse GmbH oraz 

 zewnętrzne podmioty świadczące usługi informatyczne. 

1.3.4 Okres przechowywania 

Państwa dane będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo będzie to konieczne do wypełnienia 

naszych zobowiązań ustawowych, w szczególności zgodnie z austriacką ustawą o kształceniu zawodowym 

[Berufsausbildungsgesetz] i austriacką ustawą o prowadzeniu działalności gospodarczej z 1994 r.[GewO 

1994], lub do momentu upływu odnośnych okresów gwarancji, rękojmi, przedawnienia lub innych 

ustawowych okresów przechowywania lub zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane te 

będą wymagane jako dowód. 

 

1.4 Założyciele, osoby zainteresowane i dziennikarze 

Jeśli są Państwo w fazie zakładania przedsiębiorstwa ("założyciel") lub, abstrahując od kwestii zakładania 

czy też prowadzenia przedsiębiorstwa, są Państwo zainteresowani naszą organizacją lub naszą ofertą 

informacyjną i usług lub jeśli uczestniczą Państwo w oferowanych przez nas wydarzeniach lub kursach 

("osoba zainteresowana"), będziemy przetwarzać niektóre z Państwa danych osobowych w sposób tutaj 

opisany. Również jeśli pracują Państwo w charakterze dziennikarza, będziemy przetwarzać niektóre z 

Państwa danych osobowych. 

 

W niniejszej sekcji 1.4 poinformujemy Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych. Ponadto w 

sekcjach 2 i 3 poniżej znajdują się informacje na temat przekazywania danych za granicę oraz 

przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

1.4.1 Kategorie przetwarzanych danych i cele przetwarzania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane wymienione w załączniku 4 ("Państwa dane") w następujących 

celach: 

 

 informowanie i doradztwo we wszystkich sprawach związanych z zakładaniem przedsiębiorstw; 
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 informowanie na temat zagadnień z zakresu polityki handlowej i naszej działalności; 

 organizacja i prowadzenie wydarzeń informacyjnych i kursów doskonalenia zawodowego (w tym 

wysyłanie zaproszeń, fotografowanie podczas wydarzeń, prowadzenie list obecności i protokołów 

oraz administrowanie kursami); 

 udostępnianie informacji za pośrednictwem naszego newslettera i publikacji; 

 administrowanie subwencjami i dotacjami; 

 inne działania związane z administracją założycieli i osób zainteresowanych jak również z 

zarządzaniem naszymi wydarzeniami; 

 organizacja i prowadzenie konferencji prasowych i utrzymywanie kontaktów prasowych; 

 public relations oraz 

 jeśli odwiedzą Państwo nasze lokale, w celu ochrony mienia oraz w celu ograniczenia i 

wyjaśnienia zachowań istotnych z punktu widzenia prawa karnego. 

 

Państwa dane są nam udostępniane albo bezpośrednio przez Państwa (w szczególności poprzez 

komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji) albo gromadzimy 

je we własnym zakresie, na przykład w trakcie spotkań doradczych lub realizacji wydarzeń. 

 

W przypadkach, w których prosimy o udostępnienie Państwa danych, następuje ono co do zasady 

dobrowolnie. Jednak różnorakie procesy związane z zarządzaniem założycielami, reprezentowaniem 

interesów, zarządzaniem informacjami i wydarzeniami jak również komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną 

w tym zakresie będą opóźnione lub nawet niemożliwe, jeśli nie udostępnią nam Państwo swoich danych. 

Jeżeli w niektórych przypadkach udostępnienie przez Państwa danych będzie obowiązkowe na mocy 

ustawy, zwrócimy Państwu na to uwagę oddzielnie. 

1.4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie: 

 

 konieczności wypełniania zobowiązań prawnych, którym podlegamy w szczególności na 

podstawie austriackiej ustawy o izbach gospodarczych z 1998 r. ("u.i.g.") 

[Wirtschaftskammergesetz (WKG)] - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych ("RODO"); 

 naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

polegającego na sprawnej realizacji zadań z zakresu zarządzania założycielami, organizacji 

wydarzeń oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym public relations; 

 w indywidualnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych 

(art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

1.4.3 Przekazywanie Państwa danych osobowych 

W zakresie, w jakim będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów, przekażemy Państwa dane 

następującym odbiorcom: 

 

 organizacje gospodarcze; 

 członkowie izb gospodarczych i założyciele; 

 inne osoby zainteresowane (w tym stowarzyszenia badawcze, stowarzyszenia gospodarcze i 

stowarzyszenia współpracy); 

 sądy i organy administracyjne; 

 podmioty prawa publicznego w wykonaniu swoich zadań; 



Polityka prywatności  Strona 10 z 24 

 przedstawiciele zawodów z branży doradztwa prawniczego i zawodów wspierających (np. 

adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi i biegli rewidenci); 

 instytucje finansowe i kredytowe; 

 kontrahenci zaproszeni do świadczenia usług; 

 wszystkie osoby zainteresowane danymi założycieli, za Państwa zgodą, chyba że są to dane, które 

zostały już opublikowane w sposób zgodny z przepisami lub ich przekazanie służy wspieraniu 

rozwoju gospodarczego; 

 służby pośrednictwa pracy (AMS) w celu administrowania działaniami promocyjnymi; 

 kooperanci współpracujący przy organizacji wydarzeń i ofert edukacyjnych; 

 WKO Inhouse GmbH oraz 

 zewnętrzne podmioty świadczące usługi informatyczne. 

1.4.4 Okres przechowywania 

Państwa dane będą przechowywane przez nas tylko do momentu zakończenia relacji związanych z 

udzielaniem Państwu informacji i Państwa obsługą lub tak długo, jak długo będzie to konieczne do 

wypełnienia naszych zobowiązań ustawowych, w szczególności zgodnie z austriacką u.i.g. [WKG], lub do 

momentu upływu odnośnych okresów gwarancji, rękojmi, przedawnienia lub innych ustawowych okresów 

przechowywania lub zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane te będą wymagane jako 

dowód. 

 

1.5 Usługodawcy i usługobiorcy, ich pracownicy i członkowie ich organów 

W ramach naszej działalności współpracujemy z firmami i osobami, które świadczą dla nas szeroki 

wachlarz usług (powyższe obejmuje zarówno usługi jak i dostawy towarów czy sponsoring; 

"usługodawcy"). Z drugiej strony również my sami występujemy w charakterze usługodawcy w ramach 

naszej działalności i w związku z tym świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych lub prawnych 

("usługobiorcy"). Niniejsza informacja dotyczy Państwa jako usługobiorców lub usługodawców oraz jako 

ich pracowników lub członków ich organów. 

 

W niniejszej sekcji 1.5 poinformujemy Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Ponadto w sekcjach 2 i 3 poniżej znajdują się informacje na temat przekazywania danych za granicę oraz 

przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

1.5.1 Kategorie przetwarzanych danych i cele przetwarzania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane wymienione w załączniku 5 ("Państwa dane") w następujących 

celach: 

 

 wykonywanie naszych zadań w rozumieniu austriackiej ustawy o izbach gospodarczych z 1998 r. 

("u.i.g.") [Wirtschaftskammergesetz (WKG)], w szczególności reprezentowanie interesów i 

doradztwo na rzecz naszych członków; 

 organizacja i prowadzenie wydarzeń informacyjnych i kursów doskonalenia zawodowego; 

 udostępnianie informacji za pośrednictwem naszego newslettera i publikacji; 

 inne działania związane z administracją członków, założycieli i osób zainteresowanych jak 

również z zarządzaniem naszymi wydarzeniami i public relations; 

 udostępnienie materiałów roboczych i infrastruktury w celu zapewnienia skutecznej realizacji 

wewnętrznych procesów roboczych. 
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Państwa dane są nam udostępniane albo bezpośrednio przez Państwa (w szczególności poprzez 

komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji) albo gromadzimy 

je we własnym zakresie, na przykład w trakcie realizacji wydarzeń lub usług, które dla Państwa 

wykonujemy. 

 

W przypadkach, w których prosimy o udostępnienie Państwa danych, następuje ono co do zasady 

dobrowolnie. Jeśli jednak nie udostępnią nam Państwo swoich danych, wykonanie usługi może się 

opóźnić lub, w niektórych przypadkach, może być niemożliwe. Jeżeli w niektórych przypadkach 

udostępnienie przez Państwa danych będzie obowiązkowe na mocy ustawy, zwrócimy Państwu na to 

uwagę oddzielnie. 

1.5.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie: 

 

 konieczności wypełniania zobowiązań prawnych, którym podlegamy w szczególności na 

podstawie austriackiej ustawy o izbach gospodarczych z 1998 r. ("u.i.g.") 

[Wirtschaftskammergesetz (WKG)]- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych ("RODO"); 

 naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

polegającego na sprawnym wykonywaniu naszej działalności w zakresie administracji, doradztwa 

i obsługi; 

 w indywidualnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych 

(art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

1.5.3 Przekazywanie Państwa danych osobowych 

W zakresie, w jakim będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów, przekażemy Państwa dane 

osobowe następującym odbiorcom: 

 

 instytucje finansowe i kredytowe; 

 kontrahenci zaproszeni do świadczenia usług; 

 banki w celu realizacji obrotu płatniczego; 

 przedstawiciele prawni w sprawie gospodarczej; 

 doradcy podatkowi i biegli rewidenci w celu przeprowadzenia rewizji finansowej; 

 sądy i urzędy; 

 firmy windykacyjne w celu przeprowadzenia windykacji długu (za granicę tylko wtedy, gdy wystąpi 

konieczność windykacji długu za granicą); 

 cesjonariusze, firmy faktoringowe, zakłady ubezpieczeń, wywiadownie kredytowe, stowarzyszenia 

ochrony wierzycieli w wykonywaniu ich funkcji jako przedstawicieli wierzycieli; 

 kontrahenci, którzy współuczestniczą lub mają współuczestniczyć w realizacji dostaw lub usług; 

 zakłady ubezpieczeń przy zawieraniu umowy ubezpieczenia dotyczącej świadczenia lub w razie 

zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (np. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej); 

 Federalny Urząd Statystyczny "Statistik Österreich" w celu sporządzania określonych w ustawie 

(urzędowych) statystyk; 

 WKO Inhouse GmbH oraz 

 zewnętrzne podmioty świadczące usługi informatyczne. 
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1.5.4 Okres przechowywania 

Państwa dane będą przechowywane przez nas co do zasady do momentu zakończenia relacji biznesowych 

z Państwem lub tak długo, jak długo będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań 

ustawowych, w szczególności zgodnie z austriacką u.i.g. [WKG], lub do momentu upływu odnośnych 

okresów gwarancji, rękojmi, przedawnienia lub innych ustawowych okresów przechowywania lub 

zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane te będą wymagane jako dowód. 

 

1.6 Decydenci polityczni i przedstawiciele interesów 

W ramach wykonywania naszych obowiązków wynikających z austriackiej ustawy o izbach gospodarczych 

z 1998 r. ("u.i.g.") [Wirtschaftskammergesetz (WKG)], w szczególności w odniesieniu do reprezentowania 

interesów oraz w związku z organizowanymi przez nas wydarzeniami, przetwarzamy dane osobowe 

dotyczące Państwa jako decydentów politycznych, pracowników ministerstwa, rządu regionalnego lub 

innego organu władzy lub jako przedstawicieli interesów pracowników (np. działaczy Izby Pracy lub 

przedstawicieli związków zawodowych), konsumentów lub przedsiębiorstw. 

 

W niniejszej sekcji 1.6 poinformujemy Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Ponadto w sekcjach 2 i 3 poniżej znajdują się informacje na temat przekazywania danych za granicę oraz 

przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

1.6.1 Kategorie przetwarzanych danych i cele przetwarzania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane wymienione w załączniku 6 ("Państwa dane") w następujących 

celach: 

 

 wykonywanie naszych zadań w rozumieniu austriackiej u.i.g. [WKG], w szczególności 

reprezentowanie interesów naszych członków oraz, o ile Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane przez organizację branżową, negocjowanie i zawieranie układów zbiorowych; 

 zaproszenie na wydarzenia i obsługa wydarzeń; 

 wysyłanie naszego newslettera oraz informacji i publikacji. 

 

Państwa dane są nam udostępniane albo bezpośrednio przez Państwa (w szczególności poprzez 

komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji) albo gromadzimy 

je we własnym zakresie, na przykład w trakcie wykonywania działań w związku z realizacją wydarzeń. 

 

W przypadkach, w których prosimy o udostępnienie Państwa danych, następuje ono co do zasady 

dobrowolnie. Jednak różnorakie procesy, jak na przykład wysyłanie naszego newslettera, mogą się 

opóźniać lub nawet stać się niemożliwe, jeśli nam ich Państwo nie udostępnią. Jeżeli w niektórych 

przypadkach udostępnienie przez Państwa danych będzie obowiązkowe na mocy ustawy, zwrócimy 

Państwu na to uwagę oddzielnie. 

1.6.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie: 
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 konieczności wypełniania zobowiązań prawnych, którym podlegamy w szczególności na 

podstawie austriackiej u.i.g. [WKG]- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych; 

 naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

polegającego na sprawnym wykonywaniu naszej działalności informacyjnej; 

 w indywidualnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych 

(art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

1.6.3 Przekazywanie Państwa danych osobowych 

W zakresie, w jakim będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów, przekażemy Państwa dane 

następującym odbiorcom: 

 

 organizacje gospodarcze; 

 inne osoby zainteresowane (w tym stowarzyszenia badawcze, stowarzyszenia gospodarcze i 

stowarzyszenia współpracy); 

 WKO Inhouse GmbH oraz 

 zewnętrzne podmioty świadczące usługi informatyczne. 

1.6.4 Okres przechowywania 

Państwa dane będą przechowywane przez nas w każdym wypadku przez okres Państwa działalności 

zawodowej lub tak długo, jak długo będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań ustawowych, 

w szczególności zgodnie z austriacką u.i.g. [WKG], lub do momentu upływu odnośnych ustawowych 

okresów przechowywania lub zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane te będą 

wymagane jako dowód. 

 

1.7 Użytkownicy naszej strony internetowej 

Jeśli będą Państwo odwiedzać prowadzoną przez nas stronę internetową, będziemy w związku z tą wizytą 

przetwarzać niektóre z Państwa danych osobowych. 

 

W niniejszej sekcji 1.7 poinformujemy Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Ponadto w sekcjach 2 i 3 poniżej znajdują się informacje na temat przekazywania danych za granicę oraz 

przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

1.7.1 Kategorie przetwarzanych danych i cele przetwarzania danych 

W trakcie Państwa wizyty na tej stronie internetowej automatycznie zbierzemy następujące dotyczące 

Państwa dane osobowe: 

 

 data i godzina wejścia na daną podstronę na naszej stronie internetowej; 

 adres IP; 

 nazwa, język i wersja Państwa przeglądarki internetowej; 

 strona internetowa (URL), którą odwiedzili Państwo przed wejściem na naszą stronę internetową; 

 określone pliki cookie (patrz sekcja 1.7.5 poniżej); 

 zapytanie (nazwa żądanego pliku); 

 używany system operacyjny; 
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 rozdzielczość ekranu; 

 aktywacja JavaScript; 

 głębia koloru. 

 

Ponadto poprosimy Państwa na naszej stronie internetowej o podanie danych osobowych, takich jak na 

przykład Państwa imienia i nazwiska oraz Państwa adresu e-mail, w celu umożliwienia udostępnienia 

Państwu określonych usług. 

 

Nie ma obowiązku faktycznego podawania danych, o które poprosimy Państwa na naszej stronie 

internetowej. Jeśli jednak Państwo tego nie uczynią, nie będą mieć Państwo możliwości skorzystania z 

wszystkich funkcji strony internetowej. 

 

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach: 

 

 w celu udostępnienia Państwu tej strony internetowej oraz w celu jej dalszego ulepszania i 

rozwijania; 

 w celu tworzenia statystyk użytkowania; 

 w celu wykrywania, zapobiegania i badania ataków na naszą stronę internetową. 

1.7.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie: 

 

 konieczności wypełniania zobowiązań prawnych, którym podlegamy w szczególności na 

podstawie austriackiej ustawy o izbach gospodarczych z 1998 r. ("u.i.g.") 

[Wirtschaftskammergesetz (WKG)] - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych ("RODO") oraz 

 naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

polegającego na przyjaznym dla użytkownika kształtowaniu naszej strony internetowej oraz na 

ochronie naszej strony internetowej przed atakami. 

1.7.3 Przekazywanie Państwa danych osobowych 

W zakresie, w jakim będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów, przekażemy Państwa dane 

osobowe następującym odbiorcom: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 zewnętrzne podmioty świadczące usługi informatyczne. 

1.7.4 Okres przechowywania 

Co do zasady Państwa dane będziemy przechowywać przez okres trzech miesięcy. Dane będą 

przechowywane przez dłuższy okres czasu tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w celu zbadania 

wykrytych ataków na naszą stronę internetową, a ponadto tylko do momentu upływu odnośnych okresów 

przedawnienia, ustawowych okresów przechowywania lub zakończenia wszelkich sporów prawnych, w 

których dane te będą wymagane jako dowód. Ponadto przechowujemy dane, które gromadzimy w celu 

udostępnienia Państwu konta użytkownika lub administracji użytkowników WKO tak długo, jak długo 

będzie istnieć Państwa konto. 
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1.7.5 Pliki cookie 

Na naszej stronie internetowej używane są tak zwane pliki cookie. Plik cookie to mały plik, który może być 

przechowywany na Państwa komputerze, gdy odwiedzają Państwo daną stronę internetową. Pliki cookie 

używa się zazwyczaj w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcji na stronie internetowej. Na 

przykład, mogą być wykorzystywane w celu ułatwienia Państwu nawigacji po stronie internetowej, w celu 

umożliwienia dalszego korzystania ze strony w miejscu jej opuszczenia i/lub do przechowywania 

preferencji i ustawień użytkownika, gdy powrócą Państwo na stronę internetową. Pliki cookie nie są w 

stanie uzyskać dostępu, odczytywać ani modyfikować innych danych znajdujących się na Państwa 

komputerze. 

 

Większość plików cookie na naszej stronie internetowej to tzw. pliki sesyjne. Są one automatycznie 

usuwane po opuszczeniu przez Państwa naszej strony internetowej. Natomiast trwałe pliki cookie 

pozostają na Państwa komputerze do momentu ręcznego ich usunięcia z Państwa przeglądarki. Używamy 

takich trwałych plików cookie, aby rozpoznać Państwa podczas kolejnej wizyty na naszej stronie 

internetowej. 

 

Jeśli chcą Państwo kontrolować pliki cookie na swoim komputerze, mogą Państwo tak skonfigurować 

ustawienia przeglądarki, aby ta powiadamiała Państwa, gdy dana strona internetowa będzie chciała 

przechowywać pliki cookie. Mogą Państwo również blokować lub usunąć pliki cookie, jeśli zostały już 

zapisane na Państwa komputerze. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak wykonać te kroki, 

prosimy skorzystać z funkcji "Pomoc" w Państwa przeglądarce. Aby obsługa plików cookie była jak 

najbardziej przyjazna dla użytkownika, częściowo korzystamy również z tzw. "narzędzia do zarządzania 

plikami cookie", za pomocą którego mogą Państwo jeszcze łatwiej zarządzać ustawieniami plików cookie. 

Należy pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może mieć negatywny wpływ korzystanie 

przez Państwa z oferty internetowej i uniemożliwić Państwu pełne korzystanie z tej strony. 

 

Na niniejszej stronie internetowej usługi mediów społecznościowych są zintegrowane za pomocą symboli 

pasywnych (= ikony). W przeciwieństwie do aktywnych wtyczek, za pomocą których istnieje możliwość 

automatycznego przesyłania danych do odnośnych sieci społecznościowych, korzystanie z tych ikon nie 

powoduje przekazywania danych o zachowaniach użytkowników w internecie do sieci społecznościowych 

(takich jak Facebook, Twitter). 

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z funkcji udostępniania, otworzy się zakładka ze zintegrowanymi ikonami 

mediów społecznościowych. Samo otwarcie zakładki nie powoduje transferu danych. Dopiero po 

kliknięciu na symbole przekazana zostanie informacja, którą chcą Państwo udostępnić na swoim 

prywatnym koncie. Dlatego, logując się do danej sieci społecznościowej, decydują się Państwo na to, by 

dany serwis społecznościowy mógł gromadzić Państwa dane. To, jakie konkretne dane są gromadzone, 

zależy od postanowień o ochronie danych obowiązujących w danym serwisie społecznościowym. 

 

Nasza strona internetowa może korzystać z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. 

Operatorem tych stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy 

odwiedzą Państwo jedną z naszych podstron wyposażonych we wtyczkę serwisu YouTube, połączenie z 

serwerami YouTube zostanie nawiązane natychmiast po rozpoczęciu przez Państwa odtwarzania filmu. 

Serwer YouTube zostanie przy tym poinformowany, które z naszych podstron Państwo odwiedzili. 

 

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, wówczas umożliwiają Państwo serwisowi 

YouTube przypisanie swojego zachowania w internecie bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą 

Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube. Więcej informacji na temat 
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wykorzystywania danych użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu YouTube na 

stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z produktu Google Maps firmy Google LLC. Korzystając z tej strony 

internetowej, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie zebranych w sposób 

zautomatyzowany danych przez firmę Google LLC, jej przedstawicieli oraz osoby trzecie. 

 

Warunki korzystania z Google Maps znajdą Państwo w sekcji "Warunki korzystania z Google Maps" 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Webtracking 

Niektóre z danych zebranych podczas wizyty na niniejszej stronie internetowej są wykorzystywane do 

statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej i w tym celu są przekazywane do naszego 

dostawcy usług statystycznych - firmy Webtrekk GmbH. 

 

Podczas Państwa wizyty na niniejszej stronie internetowej następujące dane zbierane będą przez piksel 

monitorujący, zintegrowany na każdej stronie internetowej: 

 

 zapytanie (nazwa żądanego pliku) 

 typ/ wersja przeglądarki (np. Internet Explorer 11.0) 

 język przeglądarki (przykład: angielski) 

 stosowany system operacyjny (np. Windows Vista) 

 wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki 

 rozdzielczość ekranu 

 aktywacja JavaScript 

 Java - włączono/wyłączono 

 pliki cookie - włączono/wyłączono 

 głębia koloru 

 referrer URL (poprzednio odwiedzana strona) 

 adres IP - zostanie natychmiast usunięty 

 czas dostępu 

 kliknięcia 

 

Nasza strona internetowa korzysta również z funkcji usługi analitycznej Google Analytics, oferowanej 

przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Usługa 

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam przeanalizować sposób korzystania przez 

Państwa z niniejszej strony internetowej.  

Informacje generowane przez taki plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony 

internetowej (w tym Państwa adres IP i adresy URL przeglądanych stron internetowych oraz atrybuty 

strony internetowej) będą przekazywane do serwerów firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam 

przechowywane. My nie przechowujemy żadnych z Państwa danych zebranych w związku z usługą Google 

Analytics. 

Nasza strona korzysta z możliwości anonimizacji IP oferowanej przez usługę Google Analytics. Państwa 

adres IP zostanie więc przez Google skrócony/anonimizowany, gdy tylko Google otrzyma Państwa adres 

IP. Na nasze zlecenie Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Państwa ze strony 

internetowej, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia 

dla nas innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony przez 

Google z innymi danymi. 

Mogą Państwo uniemożliwić usłudze Google Analytics zbieranie Państwa danych na niniejszej stronie 

internetowej korzystając z naszego "narzędzia do zarządzania plikami cookie" (link "Ustawienia plików 

cookie" na dole strony) (utworzony zostanie plik cookie typu „opt-out”, który będzie zapobiegał 

gromadzeniu Państwa danych w przyszłości podczas wizyty na niniejszej stronie internetowej). 

Więcej informacji na temat Warunków użytkowania Google oraz Polityki prywatności Google znajdą 

Państwo na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub 

https://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

 

2 Przekazywanie danych za granicę 

Niektórzy z wyżej wymienionych odbiorców mogą znajdować się poza granicami Austrii lub przetwarzają 

tam Państwa dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach może nie być taki sam jak w 

Austrii. Przekazujemy jednak Państwa dane osobowe jedynie do krajów, co do których Komisja 

Europejska orzekła, że mają one odpowiedni poziom ochrony danych, lub podejmujemy działania w celu 

zapewnienia, by wszyscy odbiorcy dysponowali odpowiednim poziomem ochrony danych. W tym zakresie 

zawieramy na przykład standardowe klauzule umowne (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE). Wszelkie 

zawarte porozumienia dostępne są na żądanie (patrz pkt 4 poniżej). 

 

 

3 Państwa prawa w związku z danymi osobowymi 

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo między innymi prawo (na warunkach stosowanego 

prawa), (i) sprawdzić, czy i jakie dane osobowe zgromadziliśmy na Państwa temat i uzyskać kopie tych 

danych, (ii) zażądać od nas poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia tych Państwa danych osobowych, 

które są niepoprawne lub nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, (iii) zażądać od nas 

ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, (iv) w pewnych okolicznościach sprzeciwić się 

przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub cofnąć udzieloną uprzednio zgodę na takie przetwarzanie, 

przy czym takie cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody, 

(v) zażądać możliwości przekazania danych, (vi) znać tożsamość osób trzecich, którym Państwa dane 

osobowe są przekazywane oraz (vii) złożyć skargę do organu ochrony danych. 

 

 

4 Nasze dane kontaktowe 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, 

prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w załączniku 7. 

  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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Załącznik 1: Przetwarzane dane osobowe członków, ich pracowników i 

członków ich organów 
 

Członkowie (w tym byli członkowie) 
 numer członkowski 

 dane dotyczące członkostwa (np. początek członkostwa, przyporządkowanie do grup branżowych) 

 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 nazwa firmy i oznaczenie przedsiębiorstwa przynależnego  

 nazwa zawodu 

 obywatelstwo 

 adresy 

 numer telefonu i faksu, adres e-mail i inne informacje niezbędne do celów adresowych, 

wynikające ze stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych 

 dane z rejestru działalności gospodarczej i inne dane dotyczące uprawnień 

 dane przedsiębiorstwa, w szczególności dane ujawnione zgodnie z § 70 ust. 3 austriackiej u.i.g. 

[WKG] 

 dane z rejestru przedsiębiorstw 

 wyróżnienia 

 opublikowane dane upadłościowe 

 dane dotyczące kosztów, opłat wpisowych i usług specjalnych, w tym podstawa kalkulacji 

 data urodzenia 

 prywatny adres przedsiębiorcy (w przypadku braku wpisu do rejestru przedsiębiorstw) 

 rachunek bankowy 

 dane do wystawiania wezwań 

 dane dotyczące wyborów do izby (np. terminy, prawo do głosowania, nominacje, propozycje 

kandydatur wyborczych) 

 dane pozyskane z komunikacji z członkiem 

 dane dotyczące administrowania dobrowolnymi płatnościami oddziałów Izby na rzecz członków 

lub członków ich rodzin (np. sytuacja majątkowa, powody złożenia wniosku, dane dotyczące 

świadczeń, rachunek bankowy) 

 numer NIP UE 

 język korespondencji 

 dane zbierane w związku z wydarzeniami, posiedzeniami i ofertą edukacyjną (np. listy 

uczestników) 

 protokoły z negocjacji i posiedzeń oraz dane dotyczące negocjacji w sprawie układów zbiorowych 

 dane przetwarzane w związku ze składanymi wnioskami o dotacje 

 dane dotyczące naliczania i uiszczania opłat  

 firmowy numer identyfikacyjny  

 numer GLN administracji publicznej 

 numer Wkoe 

 numer izby+członka 

 wewnętrzne numery identyfikacyjne dla celów technicznych 

 

Członkowie organów 
 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 nazwa firmy i oznaczenie podmiotu przynależnego 
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 obywatelstwo 

 adres 

 numer telefonu i faksu, adres e-mail i inne informacje niezbędne do celów adresowych, 

wynikające ze stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych 

 dane z rejestru działalności gospodarczej i inne dane dotyczące uprawnień 

 dane dotyczące postępowań upadłościowych danej osoby jako przedsiębiorcy w celu sprawdzenia, 

czy dana osoba może zostać mianowana na stanowisko prezesa zarządu 

 data urodzenia 

 dane dotyczące zarządu (np. odstąpienie od wyłączenia od wykonywania działalności zgodnie z §§ 

26-28 austriackiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej [GewO], uznanie zgodnie z § 

373a i nast. austriackiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej [GewO], stanowisko w 

przedsiębiorstwie, data i zakres upoważnienia do reprezentacji) 

 wyróżnienia 

 język korespondencji 

 dane pozyskane z komunikacji z członkiem organów 

 dane zbierane w związku z wydarzeniami, posiedzeniami i ofertą edukacyjną (np. listy 

uczestników) 

 protokoły z negocjacji i posiedzeń oraz dane dotyczące negocjacji w sprawie układów zbiorowych 

 firmowy numer identyfikacyjny 

 numer GLN administracji publicznej 

 numer Wkoe 

 numer izby+członka 

 wewnętrzne numery identyfikacyjne dla celów technicznych 

 

Pracownicy członków 
 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 nazwa firmy przedsiębiorstwa przynależnego 

 funkcja i zadania w organizacji członka 

 numer telefonu i faksu, adres e-mail i inne informacje niezbędne do celów adresowych, 

wynikające ze stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych 

 język korespondencji 

 pozostałe dane pozyskane z komunikacji z pracownikiem 

 firmowy numer identyfikacyjny 

 numer GLN administracji publicznej 

 numer Wkoe 

 numer izby+członka 

 wewnętrzne numery identyfikacyjne dla celów technicznych 

 data urodzenia 

 obywatelstwo 

 adres zamieszkania 

 

 

Załącznik 2: Przetwarzane dane osobowe działaczy i pracowników 

organizacji gospodarczych 
 

Działacze (w tym byli działacze) organizacji gospodarczych 
 numer porządkowy 
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 dane dotyczące członkostwa (np. numer członka, początek członkostwa, przyporządkowanie do 

grup branżowych) 

 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 nazwa firmy i oznaczenie podmiotu przynależnego 

 obywatelstwo 

 adresy 

 numer telefonu i faksu, adres e-mail i inne informacje niezbędne do celów adresowych, 

wynikające ze stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych  

 dane z rejestru działalności gospodarczej i inne dane dotyczące uprawnień 

 dane przedsiębiorstwa, w szczególności dane ujawnione zgodnie z § 70 ust. 3 austriackiej u.i.g. 

[WKG] 

 dane z rejestru przedsiębiorstw 

 wyróżnienia 

 dane dotyczące ubezpieczenia społecznego, jeżeli są istotne dla pełnionej przez działacza funkcji  

 dane dotyczące utraty funkcji zgodnie z § 53 austriackiej u.i.g. [WKG] 

 dane dotyczące opłat 

 data urodzenia 

 rachunek bankowy 

 dane do wystawiania wezwań 

 dane dotyczące prawa wyboru, w szczególności wyłączenia z powodu upadłości zgodnie z §§ 73 

austriackiej u.i.g. [WKG] 

 dane o kontaktach z działaczem 

 dane dotyczące funkcji 

 dane dotyczące kariery zawodowej (w charakterze działacza) 

 zwroty poniesionych kosztów 

 przynależność do grupy wyborców 

 numer NIP UE 

 język korespondencji 

 dane dotyczące uczestnictwa w posiedzeniach i wydarzeniach (np. listy uczestników) 

 dane do kontroli i zatwierdzania kosztorysów i sprawozdań finansowych stowarzyszeń 

branżowych i ich budżetu 

 protokoły z negocjacji i posiedzeń oraz dane dotyczące negocjacji w sprawie układów zbiorowych 

 firmowy numer identyfikacyjny 

 numer GLN administracji publicznej 

 numer Wkoe 

 numer izby+członka 

 wewnętrzne numery identyfikacyjne dla celów technicznych 

 zdjęcie 

 

Pracownicy organizacji gospodarczych 
 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 nazwa przynależnej organizacji gospodarczej 

 funkcja i zadania w organizacji gospodarczej 

 numer telefonu i faksu, adres e-mail i inne informacje niezbędne do celów adresowych, 

wynikające ze stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych 

 język korespondencji 
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 pozostałe dane pozyskane z komunikacji z pracownikiem 

 wewnętrzne numery identyfikacyjne dla celów technicznych 

 zdjęcie 

 

 

Załącznik 3: Przetwarzane dane osobowe praktykantów oraz osób 

przystępujących do egzaminów mistrzowskich lub egzaminów 

kwalifikacyjnych 
 

 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 adres 

 numer telefonu i faksu, adres e-mail i inne informacje niezbędne do celów adresowych, 

wynikające ze stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych 

 dane dotyczące ubezpieczeń społecznych (tylko wtedy, gdy istnieje ustawowy obowiązek ich 

przetwarzania, np. w celu dokonania rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych) 

 data i miejsce urodzenia 

 obywatelstwo 

 adres zamieszkania 

 dane dotyczące zawodu (np. numer praktykanta, działalność mistrzowska) 

 wkład w koszty z tytułu zakwaterowania w internacie (dla praktykantów) 

 dane dotyczące edukacji (np. dane dotyczące umów o przyuczenie do zawodu, dane dotyczące 

egzaminów, ukończone szkoły itp.) 

 dane dotyczące przedstawiciela ustawowego (np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.) 

 dane dotyczące zakładów przyuczających do zawodu (dla praktykantów) 

 oferta zakładów przyuczających do zawodu (dla praktykantów) 

 stypendia studenckie, uczniowskie i szkoleniowe 

 

 

Załącznik 4: Przetwarzane dane osobowe założycieli, osób 

zainteresowanych i dziennikarzy 
 

Założyciele i osoby zainteresowane 
 numer porządkowy 

 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 zatrudnianie 

 obywatelstwo 

 adresy 

 numer telefonu i faksu, adres e-mail i inne informacje niezbędne do celów adresowych, 

wynikające ze stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych 

 wyróżnienia 

 data urodzenia 

 prywatny adres przedsiębiorcy (w przypadku braku wpisu do rejestru przedsiębiorstw) 

 rachunek bankowy 

 dane do wystawiania wezwań 

 dane pozyskane z komunikacji z założycielem i osobą zainteresowaną 
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 język korespondencji 

 dane przetwarzane w związku ze składanymi wnioskami o dotacje 

 dane zbierane w związku z wydarzeniami, posiedzeniami i ofertą edukacyjną (np. listy 

uczestników i protokoły z posiedzeń) 

 wewnętrzne numery identyfikacyjne dla celów technicznych 

 dane dotyczące obsługi (np. newsletter tak/nie) 

 dane z nagrań wideo, jeżeli odnośna osoba przebywa w pomieszczeniach WKO 

 dane dotyczące uczestnictwa w kursie - w stosownych przypadkach (np. dane dotyczące 

egzaminu, dane dotyczące szkolenia) 

 zdjęcia zrobione w trakcie wydarzeń 

 

Dziennikarze 
 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 numer telefonu i faksu, adres e-mail i inne informacje niezbędne do celów adresowych, 

wynikające ze stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych 

 przynależność do medium 

 korespondencja i inne dane dotyczące komunikacji (np. zaproszenia, akceptacja/odrzucenie 

uczestnictwa) 

 język korespondencji 

 uwagi dotyczące udziału w wydarzeniach i konferencjach prasowych  

 dane opublikowane przez dziennikarza 

 wewnętrzne numery identyfikacyjne dla celów technicznych 

 dane z nagrań wideo, jeżeli dana osoba przebywa w pomieszczeniach WKO 

 zdjęcia zrobione w trakcie wydarzeń 

 

 

Załącznik 5: Przetwarzane dane osobowe usługodawców i usługobiorców, 

ich pracowników i członków ich organów 
 

Usługodawcy i usługobiorcy 
 numer porządkowy 

 imię i nazwisko lub nazwa 

 forma zwracania się/płeć 

 przynależność do Izby Gospodarczej 

 numer członkowski (w przypadku przynależności do Izby Gospodarczej) 

 adres 

 numer telefonu i faksu i inne informacje niezbędne do celów adresowych, wynikające ze 

stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych (np. adres e-mail) 

 data urodzenia 

 dane z rejestru przedsiębiorstw 

 dane dotyczące zdolności kredytowej 

 oznaczenia blokady (np. blokada kontaktu, blokada fakturowa, blokada księgowania, blokada 

płatności) 

 przyporządkowanie do określonej kategorii usługobiorcy lub usługodawcy (w tym 

przyporządkowanie regionalne itp.). 

 numery identyfikacyjne do celów statystyki urzędowej, takie jak numer NIP UE i numer 

identyfikacyjny Intrastat 
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 przedmiot dostawy lub usługi  

 kwalifikacje usługodawców (np. doświadczenie pedagogiczne trenerów prowadzących kursy) 

 referencje/inni zleceniodawcy 

 dane dotyczące premii, prowizji itp. 

 osoba kontaktowa u usługobiorcy lub usługodawcy dla celów wykonania dostawy lub usługi 

 strony trzecie współdziałające przy wykonaniu usługi, w tym informacje na temat charakteru ich 

współdziałania 

 warunki dostawy i usługi  

 dane dotyczące ubezpieczenia dostawy lub usługi i jej finansowania 

 dane dotyczące obowiązku podatkowego i obliczania podatku 

 warunki finansowania i płatności 

 rachunek bankowy 

 numery kart kredytowych i wydawcy kart kredytowych 

 dane dotyczące zarządzania kredytem (np. limit kredytowy, limit wekslowy) 

 dane dotyczące zachowań płatniczych danej osoby 

 dane do wystawiania wezwań/skarg 

 dane dotyczące rachunku i potwierdzające 

 koszty i przychody związane ze świadczeniami 

 osobne, główne zdarzenia księgowe (np. pojedynczy odpis aktualizujący, należność wekslowa, 

zaliczka, gwarancja bankowa) 

 dane ewidencyjne usługi wymagane do rozliczenia usługobiorców 

 języki korespondencyjne, inne porozumienia i klucze do wymiany danych 

 dane pozyskane z komunikacji z usługobiorcą lub usługodawcą 

 

Pracownicy i członkowie organów 
 numer porządkowy 

 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 przynależny usługobiorca lub usługodawca  

 funkcja danej osoby u usługobiorcy lub usługodawcy 

 numer telefonu i faksu i inne informacje niezbędne do celów adresowych, wynikające ze 

stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych (np. adres e-mail) 

 język korespondencji 

 zakres upoważnienia do reprezentacji 

 zdarzenia gospodarcze przetwarzane przez pracownika/członka organu 

 pozostałe dane pozyskane z komunikacji z pracownikiem/członkiem organu 

 

 

Załącznik 6: Przetwarzane dane osobowe decydentów politycznych i 

przedstawicieli interesów  
 numer porządkowy 

 imię i nazwisko 

 forma zwracania się/płeć 

 numer telefonu i faksu, adres e-mail i inne informacje niezbędne do celów adresowych, 

wynikające ze stosowania nowoczesnych technik komunikacyjnych 

 pełniona funkcja 

 orientacja polityczna/partia 

 przynależność organizacyjna 
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 uczestnictwo w wydarzeniach  

 protokoły z rozmów 

 pozostałe dane pozyskane z komunikacji z daną osobą 

 informacje dotyczące współdziałania w podejmowaniu decyzji politycznych i w procesach 

politycznych  

 informacje dotyczące współdziałania w tworzeniu norm prawa pracy w ramach stanowienia 

prawa zbiorowego  

 dane opublikowane przez daną osobę we własnym zakresie (np. wywiady) 

 wewnętrzne numery identyfikacyjne dla celów technicznych 

 

 

Załącznik 7: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Ing. Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

dsb@wko.at 

mailto:dsb@wko.at

