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Dodatkowe informacje na temat ochrony danych wg art. 13 
RODO 
 Wg  

dla klientów i klientów końcowych (również dla stoisk targowych) 

TRUMPF GmbH + Co. KG (TH) 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane 

Służbowe dane kontaktowe są przechowywane i przetwarzanie w celu realizacji zamówień, a także 
dostarczania informacji o produktach i usługach grupy TRUMPF (reklama). Reklama może być publikowana 
drogą pocztową lub elektroniczną, przy potwierdzonej akceptacji jej bezpośrednich odbiorców. Jeśli kontakt 
pochodzi z targów oraz zainteresowane osoby życzą sobie, aby kontaktowano się z nimi w wyżej 
wymienionych celach. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do rozmów telefonicznych, a także  
do badań satysfakcji. 

Służbowe dane kontaktowe są przechowywane i przetwarzane w celu inicjowania i realizowania zamówień na 
produkty grupy TRUMPF (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu spełnienia wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO). Ponadto ww. dane wykorzystywane są do celów reklamowych (np. do wysyłania e-maili, rozmów 
i dystrybucji materiałów drukowanych) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Przekazywanie danych 

Dane kontaktowe klientów i kontrahentów mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych oraz 
Spółkom z grupy TRUMPF i spoza niej, podmiotom zapewniającym obsługę reklamową lub dostawcom usług 
marketingowych w celu świadczenia usług wspierających. Jeżeli konieczne jest przekazanie danych innym 
Spółkom z grupy lub dealerom TRUMPF w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania lub w celu udzielenia 
wsparcia. 

Dane są przekazywane do państw trzecich poza UE, jeżeli przedsiębiorstwo, w którym zaangażowana jest 
osoba odpowiedzialna, ma dostęp do systemów informatycznych z danymi osobowymi z państw trzecich  
i przetwarza je, do celów reklamowych, jak również w ramach przygotowywania ofert. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane 

Jeżeli nie zostanie zawarta żadna umowa, dane zainteresowanych stron będą przechowywane tak długo,  
jak długo będzie można dostrzec wspólny interes w stosunkach handlowych. Zazwyczaj nie trwa to dłużej  
niż pięć lat. 

Dodatkowe informacje dot. cyfrowych targów 

Dane osobowe będą pozyskiwane na potrzeby cyfrowej platformy targowej za pośrednictwem dedykowanych 
protokołów pobrania danych oraz formularzy. Informacje o Państwa aktywnościach na terenie cyfrowych 
targów takich jak zainteresowanie danymi technologiami będą pozyskiwane w ramach prawnie uzasadnionego 
interesu w celach reklamowych (np. do wysyłki e-maili, wykonywania telefonów, wysyłki drukowanych 
materiałów (art. 6. ust.1 lit. f) RODO). 

 


