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INFORMATION REGARDING PROCESSING OF 

PERSONAL DATA 
 

WITHIN HEIDELBERGCEMENT’S SUPPLIER PORTAL 
 

(Data Processing Information for the B2B Purchase Portal) 
 

 

 

This data protection information shall inform you in detail about HeidelbergCement AG’s (in 

the following “we”) processing activities in relation to your registration at HeidelbergCement 

AG’s B2B Purchase Portal. 

Processing of Personal Data 

If you provide us with personal data when contacting us, p.ex. by e-mail we collect and process 

your data according to Art. 6 (1) sent. 1 point (b) GDPR for the performance of a contract with 

you or in order to take steps at your request prior to entering into a contract or according to Art. 

6 (1) sent. 1 point (f) GDPR for the purpose of our legitimate interest to answer your request. It 

can be necessary to forward your request and your data to an affiliate company of us to be able 

to answer it. We do not use your data beyond theses purposes. 

In connection with your registration at HeidelbergCement AG’s B2B Purchase Portal, we will 

collect and process personal data about you based on your consent, unless you chose an 

anonymous registration containing only generic data.  

Your consent includes the following processing of your personal data: 

We will process those personal data, which you submit to us during the online registration 

process, usually these are following personal data: name, business address, business e-mail, 

business telephone number (your "Personal Data"). The Personal Data is collected directly 

from you. 

 If you provide us your Personal Data, we process it for conducting the registration process, the 

verification of authorized log-in and also for the further communication via the platform, in case 

you will be invited in dynamic negotiation, request for quotations as well as other events 

organized by HeidelbergCement AG or its subsidiaries (the “Projects”). 

Your Personal Data will be processed by HeidelbergCement AG only in relation to the Projects. 

Recipients of Personal Data; Data Transfer to Third Countries 

Your Personal data will be processed within the HeidelbergCement Group and thus transferred 

to other controllers, i.e. HeidelbergCement AG may share your Personal Data with its 

subsidiaries, so that a specific Project can be assigned to the correct HeidelbergCement Group 

company. The respective HeidelbergCement Group company is then responsible for the 

performance of the respective Project, including the further processing of Personal Data within 

the scope of the Project and acts based on your consent. HeidelbergCement Group companies 

may be located outside the European Union or the European Economic Area. A current list of 
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the HeidelbergCement Group companies participating in the B2B Purchase Portal is 

downloadable here. In such countries there might be a lower standard of protection of personal 

data than in the European Union; however, as your Personal Data will be used only for the 

specific purpose and only by HeidelbergCement Group companies, which are subject to 

HeidelbergCement’s data protection guidelines, the risk of the processing activity is remote. 

Further, HeidelbergCement AG may transfer your Personal Data to the company BROWZ 

Germany GmbH, Königsallee 2B, 40212 Düsseldorf, Germany (“BROWZ”), which is 

HeidelbergCement AG’s service partner for the supplier pre-qualification program. As suppliers 

have the potential to introduce additional risk to a mining operation, mine owners and operators 

must consider the compliance of their contractors and vendors based on the EU Corporate 

Social Responsibility Guideline as well as contractual requirements. BROWZ is specialized in 

supporting suppliers to provide required documentation, monitoring compliance and assist in 

filling out the questionnaires. HeidelbergCement AG submits your Personal Data based on your 

consent and based on legitimate interest according to Art. 6 para. 1 sent. 1 lit. f GDPR to 

BROWZ only in relation to the Projects and for the purpose of contacting you and assisting you 

in the pre-qualification program.  

HeidelbergCement AG uses for the processing of your Personal Data the technical platform and 

the software of BravoSolution GmbH, Ottobrunner Str. 41, 82008 Unterhaching 

(“BravoSolution”). A respective data processing agreement has been concluded. 

Processing of Usage Data 

On the B2B Purchase Portal we, resp. BravoSolution on our behalf collect usage data via 

cookies and log files in accordance with Art. 6 (1) sent. 1 point (b) GDPR and Art. 6 (1) sent. 1 

point (f) GDPR. Our B2B Purchase Portal uses so-called session cookies which we need to keep 

alive for the user session during the navigation on the B2B Purchase Portal. The B2B Purchase 

Portal session cookie is recreated at any new user authentication and in case of inactivity it 

expires in 30 minutes. A cookie is a small file which stores certain information about a user’s 

access device (PC, Tablet, Smartphone etc.) on such device.  

You may delete cookies at any time from your browser. You may refuse the use of cookies by 

selecting the appropriate settings on your browser. However, if you refuse the use of cookies, you 

cannot use our B2B Purchase Portal. 

Moreover, in accordance with Art. 6 (1) sent. 1 point (f) GDPR, every single web page uses log 

files, i.e. for every page impression, the access data are saved to the server log. The saved data 

record contains an internal user ID, user session ID, IP address from where the request has been 

sent, the request timestamp, and generic request/response type descriptions. 

The only purpose of these server logs is to keep track of the requests sent by users explicitly to 

the B2B Purchase Portal via the user browser and the following generated platform response 

(success or not). We have a legitimate interest in these data to be able to detect attacks or misuse. 

Deletion of Personal Data  

In case of inactivity, we will delete your data after 5 years. We will also delete your personal 

data on request.  
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Your rights 

You can withdraw your consent at any time by contacting us at HeidelbergCement AG, Data 

Protection Officer (see contact details below). The withdrawal of your consent shall not affect 

the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal. 

According to Art. 15 GDPR, you have the right of access to your personal data and information 

about processing free of charge. Moreover, according to Art. 16 to 18 GDPR you have the right 

of rectification of inaccurate personal data as well as of erasure of personal data or restriction of 

processing.  

Under the conditions of Art. 20 GDPR, you have the right to receive the personal data 

concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-

readable format, and the right to transmit those data to another controller without hindrance 

from us.  

Moreover, according to Art. 21 (1) GDPR you have the right to object, on grounds relating to 

your particular situation, at any time to processing of your personal data which is based on point 

(e) or (f) of Art. 6 (1) sentence 1 GDPR including profiling based on those provisions. Where 

personal data are processed for direct marketing purposes, according to Art. 21 (2) GDPR, you 

have the right to object at any time to processing of your personal data for such marketing, 

which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing. 

We shall comply with the aforementioned requests if and to the extent such compliance is 

required by the applicable statutory laws. 

If you have questions or requests 
Please send any request regarding your personal data or any questions or concerns regarding 

HeidelbergCement AG’s processing of your personal data, to HeidelbergCement AG’s Data 

Protection Officer at 

HeidelbergCement AG 

Data Protection Officer 

Berliner Straße 6 

69120 Heidelberg  

or under datenschutz@heidelbergcement.com 

 

HeidelbergCement AG is the “Controller” in the sense of the EU Data Protection Regulation. 

 

Naturally, you also have the right, should you wish, to lodge a complaint with the responsible 

data protection authority: 

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Königstraße 10 a 

70173 Stuttgart 

Germany 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH W RAMACH PORTALU 

HEIDELBERGCEMENT  
  

(Informacje o przetwarzaniu danych w ramach portalu zakupowego B2B)  
 

Poniższe informacje o ochronie danych osobowych mają na celu szczegółowe objaśnienie  Państwu wszystkich 

operacji przetwarzania danych wykonywanych przez spółkę HeidelbergCement AG (określaną w tym 

dokumencie również jako „my) w związku z Państwa rejestracją na portalu zakupowym B2B spółki 

HeidelbergCement AG. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane osobowe, np. poprzez prowadzenie korespondencji e-mail, 

gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane zgodnie z  Art. 6 , ust. 1, pkt 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o 

Ochronie Danych UE ( ang. General Data Protection Regulation - GDPR) w celu wykonania umowy zawartej 

z Państwem lub w celu podjęcia działań zgodnie z Państwa wnioskiem, przed przystąpieniem do zawarcia 

umowy, lub zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.f GDPR posiadając uzasadniony interes biznesowy w udzieleniu 

odpowiedzi na Państwa wniosek. Przekazanie Państwa wniosku, oraz danych osobowych, do przedsiębiorstw 

zależnych może okazać się konieczne, abyśmy mogli na niego odpowiedzieć. Nie wykorzystujemy Państwa 

danych w innych celach niż tych wyżej wspomnianych. 

W związku z rejestracją w portalu zakupowym B2B spółki HeidelbergCement AG, będziemy zbierać i 

przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, chyba że wybrali Państwo opcję rejestracji 

anonimowej zawierającej tylko dane ogólne. Udzielona przez Państwa zgoda obejmuje następujące 

przetwarzanie danych osobowych: 

Przetworzymy te dane osobowe, które przesłali Państwo do nas podczas procesu rejestracji online, zazwyczaj 

są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres firmy, firmowy adres e-mail, firmowy numer telefonu 

(Państwa "Dane Osobowe"). Te Dane Osobowe uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa. 

Jeżeli przekażą nam Państwo swoje Dane Osobowe, będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 

rejestracji, weryfikacji autoryzowanego logowania, a także dalszej komunikacji za pośrednictwem platformy, 

w przypadku, gdy zostaną Państwo  zaproszeni do dynamicznej negocjacji, zapytania ofertowego, jak również 

innych wydarzeń organizowanych przez spółkę HeidelbergCement AG lub spółki zależne ("Projekty"). 

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez spółkę HeidelbergCement AG tylko w odniesieniu do 

Projektów. 

Odbiorcy Danych Osobowych; Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane wewnątrz Grupy HeidelbergCement co oznacza, że będą 

przekazywane innym administratorom danych tj. HeidelbergCement AG może przekazywać Państwa dane 

swoim spółkom zależnym tak, aby określony Projekt mógł zostać przypisany do właściwej spółki należącej 

do Grupy HeidelbergCement. Właściwa spółka należąca do Grupy HeidelbergCement jest wówczas 

odpowiedzialna za wykonanie danego Projektu, w tym dalsze przetwarzanie Danych Osobowych w ramach 

tego Projektu, działając na podstawie Państwa zgody. Spółki z Grupy HeidelbergCement mogą znajdować się 

poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aktualna lista spółek korzystających z 
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portalu zakupowego B2B należących do Grupy HeidelbergCement może zostać pobrana tutaj. W takich 

krajach może istnieć niższy standard ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej; jednakże, ponieważ 

Państwa Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do określonego celu i tylko przez spółki należące 

do Grupy HeidelbergCement, które podlegają wytycznym ochrony danych HeidelbergCement, ryzyko 

związane z przetwarzaniem danych jest znikome. 

Ponadto spółka HeidelbergCement AG może przekazać Państwa Dane Osobowe do firmy BROWZ Germany 

GmbH, Königsallee 2B, 40212 Düsseldorf, Germany (“BROWZ”), która jest partnerem serwisowych spółki 

HeidelbergCement AG’s w ramach programu wstępnej kwalifikacji dostawców. Jako, że dostawcy mogą 

potencjalnie wprowadzić dodatkowe ryzyko dla działalności wydobywczej, właściciele i operatorzy kopalni 

muszą wziąć pod uwagę zgodność swoich wykonawców i dostawców z wytycznymi Unii Europejskiej 

dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wymogami stawianymi przez umowę. Firma 

BROWZ specjalizuje się we wspieraniu dostawców w zakresie dostarczania wymaganej dokumentacji, 

monitorowania zgodności i pomocy w wypełnianiu kwestionariuszy. HeidelbergCement AG przekazuje 

Państwa Dane Osobowe, na podstawie Państwa zgody i na podstawie uzasadnionych interesów biznesowych 

zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. F  GDPR, firmie BROWZ tylko w odniesieniu do Projektów i w celów 

skontaktowania się z Państwem, aby udzielić wsparcia w programie wstępnej kwalifikacji. 

Spółka HeidelbergCement AG wykorzystuje do przetwarzania Państwa Danych Osobowych platformę 

techniczną i oprogramowanie firmy BravoSolution GmbH, Ottobrunner Str. 41, 82008 Unterhaching 

(“BravoSolution”). Odpowiednia umowa o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta. 

Przetwarzanie danych dotyczących użytkowania platformy 

Na platformie zakupowej B2B my, lub firma BravoSolution w naszym imieniu, gromadzimy dane o 

wykorzystaniu platformy poprzez pliki cookie i pliki dziennika systemowego zgodnie z  Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. 

(b) GDPR oraz Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. (f) GDPR. Nasz portal zakupowy B2B wykorzystuje tzw. sesyjnych 

plików cookie, które są konieczne w celu podtrzymania sesji użytkownika podczas nawigacji na stronach 

portalu zakupowego B2B. Sesyjny plik cookie portalu zakupowego B2B jest odtwarzany przy każdym nowym 

uwierzytelnieniu użytkownika, a w przypadku braku aktywności wygasa po 30 minutach. Plik cookie to mały 

plik, który przechowuje określone informacje na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie, smartphone 

itp.). 

W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookie z przeglądarki. Mogą Państwo zrezygnować z 

plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jeśli jednak odmówią Państwo używania 

plików cookie, nie będą Państwo  mogli skorzystać z naszego portalu zakupowego B2B. Ponadto, zgodnie z 
Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. (f) GDPR, każda ze stron wykorzystuje pliki dziennika systemowego, tj. dla każdego 

wyświetlenia strony dane dostępu są zapisywane w dzienniku serwera. Zapisany rekord danych zawiera 
wewnętrzny identyfikator użytkownika, identyfikator sesji użytkownika, adres IP, z którego wysłano żądanie, 

znacznik czasu żądania i ogólne opisy typów żądań / odpowiedz. 

Jedynym celem tych dzienników serwera jest śledzenie żądań wysłanych przez użytkowników jawnie do 

portalu zakupowym B2B za pośrednictwem przeglądarki użytkownika i następującej wygenerowanej 

odpowiedzi platformy (sukces lub nie). Mamy uzasadniony interes w uzyskiwaniu tych danych, aby móc 

wykryć ataki lub nadużycia. 

Usuwanie Danych Osobowych 

W przypadku braku aktywności usuniemy Państwa dane po 5 latach. Państwa Dane Osobowe mogą również 

zostać usunięte na Państwa wniosek. 
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Państwa prawa 

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się ze spółką 

HeidelbergCement AG, inspektorem ds. ochrony danych (zobacz szczegóły kontaktowe 
poniżej). Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania 

danych na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodnie z Art. 15 GDPR, mają Państwo prawo bezpłatnego dostępu do swoich danych 
osobowych i informacji o ich przetwarzaniu. Ponadto zgodnie z Art. 16 do 18 GDPR mają 

Państwo prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych, jak również do usuwania 
danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Zgodnie z warunkami określonymi w Art. 20 GDPR, maja Państwo prawo do otrzymywania 

danych osobowych dotyczących Państwa, które zostały nam przekazane, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do obróbki formacie oraz prawo do 

przesyłania tych danych do innego administratora bez przeszkód z naszej strony. 

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR mają Państwo prawo do wyrażenia, w dowolnym 
momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które opierają się na 
punkcie (e) lub (f) art. 6 ust. 1 zdanie 1 GDPR, w tym profilowanie w oparciu o te przepisy.  
W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie 
z art. 21 ust. 2 GDPR, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec 
przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z takim marketingiem, który obejmuje 
profilowanie w zakresie, w jakim jest związane z marketingiem bezpośrednim. 

Będziemy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi wnioskami, jeżeli i w zakresie, w jakim 
taka zgodność jest wymagana przez obowiązujące przepisy ustawowe. 

Jeśli masz pytania lub wnioski 

Prosimy o przesyłanie wszelkich zapytań dotyczących danych osobowych lub wszelkich pytań 

lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez HeidelbergCement AG, 

do Inspektora Ochrony Danych spółki HeidelbergCement AG pod adresem 

 

HeidelbergCement AG 

Data Protection Officer 

Berliner Straße 6 69120 Heidelberg 

lub datenschutz@heidelbergcement.com 

 

HeidelbergCement AG jest “Administratorem” w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia  

o Ochronie Danych UE . 

 

Oczywiście, mają Państwo również prawo,  złożyć skargę do właściwego organu ochrony 
danych: 

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Königstraße 10 a 

70173 Stuttgart 

Germany 

 

 


