
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
GRUPY CANPACK 

 
1. Wstęp 

 

Grupa CANPACK jest wiodącym producentem działającym na rynku opakowań napojowych, szklanych i 

metalowych, a także zamknięć koronowych. W każdym aspekcie swojej aktywności CANPACK dąży do 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności i ochrony 

danych osobowych. 

 

Kilka spółek należących do Grupy CANPACK ma swoje siedziby w krajach Unii Europejskiej, włączając w to 

jednostkę dominującą Grupy, CANPACK S.A. z siedzibą w Polsce. Lista spółek z Grupy CANPACK, mających siedzibę 

w krajach Unii Europejskiej jest dostępna pod następującym linkiem: 

http://www.canpack.eu/?page_id=49&lang=en_us (zwane dalej odrębnie jako: “CANPACK”). 

 

Niniejsza Informacja o prywatności wyjaśnia jaki jest cel i w jaki sposób CANPACK zbiera dane osobowe o 

osobach, których dane dotyczą, jak również w jaki sposób dane osobowe są chronione, jak długo są 

przechowywane i jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

 

2. Cele przetwarzania: 

 

CANPACK przetwarza dane osobowe w celu: 

▪ zatrudnienia pracowników; 

▪ wykonania umów o pracę; 

▪ kontaktowania się z obecnymi i przyszłymi klientami, dostawcami i innymi osobami za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail), telefonu, faksu i innych środków, jak również w celu wykonania umów z nimi; 

▪ wykonania swoich prawnych obowiązków; 

▪ wykonania innych działań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Osoby, które starają się o pracę w CANPACK poprzez stronę internetową: 

http://www.canpack.eu/?page_id=1339, znajdą tam odpowiednią Informację o prywatności dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym. 

 

Pracownicy CANPACK zapoznają się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez dział 

HR zgodnie z wewnętrznymi procedurami CANPACK. 

 

3. Administrator danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest spółka z Grupy CANPACK, z którą osoba, której dane dotyczą lub 

podmiot, w którym osoba, której dane dotyczą jest zatrudniona lub dla którego pracuje, prowadzi interesy, 

zamierza prowadzić interesy lub pozostaje w innym związku. 

 

Może się zdarzyć, że dwie lub więcej spółek z Grupy CANPACK określą cele i środki przetwarzania danych 

osobowych stając się tak zwanymi współadministratorami. W takich przypadkach CANPACK S.A. z siedzibą w 

Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, będzie odpowiedzialna za przekazanie odpowiedniej informacji do 

osób, których dane dotyczą oraz za zarządzanie i odpowiadanie na pytania od osób, których dane dotyczą. 

 

http://www.canpack.eu/?page_id=49&lang=en_us
http://www.canpack.eu/?page_id=1339


 

 

4. Podstawa prawna przetwarzania 

 

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: 

▪ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z jednym lub więcej określonymi celami 

przez osobę, której dane dotyczą; 

▪ wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie kroków na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

▪ weryfikacja zgodności z obowiązkami prawnymi, których CANPACK jest podmiotem; 

▪ dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CANPACK – w celu 

zapewnienia kontynuacji, wydajności i bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej, w celu 

ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, jak również w celach marketingowych. 

 

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

 

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje: 

▪ standardowe dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko, tytuł, adres itp.); 

▪ nazwa i adres działalności gospodarczej; 

▪ numer rachunku; 

▪ nazwa pracodawcy, stanowisko; 

▪ opłaty i wydatki podlegające zwrotowi. 

 

6. Źródła danych osobowych 

 

Przy zawieraniu umowy z CANPACK, początkowe dane o osobie, której dane dotyczą prawdopodobnie pochodzą 

od tej osoby. Dane osobowe mogą pochodzić również od pracodawcy osoby, której dane dotyczą, ze strony 

internetowej lub z innego publicznie dostępnego źródła, jeśli takie dane osoby, której dane dotyczą są niezbędne 

do wykonania umowy, złożenia oferty lub zapytania o konkretne usługi. 

 

7. Odbiorcy danych 

 

Wewnętrzni 

 

W ramach wewnętrznych upoważnień wydanych w CANPACK, ale wyłącznie na zasadzie konieczności, dane 

osobowe mogą być ujawnione osobom odpowiedzialnym za kontakty z klientami i dostawcami np. w dziale 

finansowym i podatkowym, jak również w dziale prawnym, HR, audytu wewnętrznego lub IT. 

 

W niektórych przypadkach, jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy lub ze względów bezpieczeństwa, 

zgodności lub z innych uzasadnionych powodów, CANPACK może ujawnić dane swoim spółkom zależnym lub 

powiązanym. Będąc częścią grupy kapitałowej Giorgi Global Holdings, Inc. (“GGH”), w ramach ładu 

korporacyjnego, CANPACK może również w określonych przypadkach ujawnić dane osobowe GGH lub jej 

spółkom zależnym w USA. 

 

Zewnętrzni 

 

Mając na uwadze wspomniane wyżej cele, dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom trzecim takim jak: 

▪ banki – dla celów dokonania płatności; 

▪ dostawcy usług chmurowych – dla celów gromadzenia danych w chmurze; 



▪ dostawcom usług związanych z danymi, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie wsparcia działom IT, HR, 

zarządzaniem przedsiębiorstwem i infrastrukturą danych; 

▪ innym profesjonalnym doradcom, np. IT czy dostawcom usług audytowych. 

 

Odbiorcy zewnętrzni są zobowiązani do poszanowania poufnego charakteru danych i mogą je wykorzystywać 

wyłącznie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od CANPACK, przetwarzając dane osobowe w imieniu CANPACK 

jako podmioty przetwarzające dane lub, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jako administratorzy 

danych. 

 

8. Bezpieczeństwo 

 

CANPACK zastosował odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia ochrony danych 

osobowych zgodnie z RODO. Środki te są poddawane przeglądom i w razie potrzeby aktualizowane. 

Pracownicy CANPACK są zobowiązani do ochrony danych osobowych w oparciu o Globalną Politykę 

Bezpieczeństwa CANPACK, w szczególności do traktowania ich jako ściśle poufne i przetwarzania ich w zakresie 

niezbędnym do wykonania wskazanych wyżej celów. 

 

9. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich 

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku 

przetwarzania poza EOG, CANPACK zapewnia, że transgraniczne przetwarzanie danych jest zabezpieczone przy 

użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

Środki bezpieczeństwa używane do ochrony transgranicznego przetwarzania danych osobowych obejmują: 

 

a) standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zaakceptowane przez Komisję Europejską, 

zapewniające odpowiednie i właściwe środki ochrony przekazywanych danych. Standardowe klauzule 

umowne zapewniają wystarczające zabezpieczenie spełniające wymogi adekwatności i bezpieczeństwa 

Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Standardowe klauzule można znaleźć na stronie 

internetowej Komisji Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087; lub 

 

b) certyfikaty, z których wynika, że osoby trzecie spoza EOG przetwarzają dane osobowe w sposób zgodny z 

europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Certyfikaty te są zatwierdzone przez Komisję 

Europejską, przez kompetentny organ nadzorczy lub przez właściwą krajową jednostkę akredytującą zgodnie 

z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

Osoby, których dane dotyczą mogą uzyskać kopię danych osobowych przekazanych do krajów trzecich pod 

adresem: data.protection@canpack.com. 

 

10. Okres przechowywania danych osobowych 

 

Dane osobowe są przechowywane, co do zasady, w ramach stosunku umownego z CANPACK jak również w 

okresie następującym po zakończeniu takiej relacji zgodnie z obowiązującymi ustawowymi okresami 

przechowywania i przedawnienia roszczeń, jak również z zasadami przechowywania dokumentów wynikających, 

między innymi, z prawa cywilnego, handlowego i podatkowego, jak również z zasad ładu korporacyjnego oraz 

wewnętrznych uregulowań. Również określone wymogi prawne lub korporacyjne mogą wymagać dłuższych 

okresów przechowywania, np. obowiązek zabezpieczenia dowodów w przypadku roszczeń. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
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Dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane 

przez okres nieograniczony (lub do momentu cofnięcia zgody), chyba że obowiązujące wymogi prawne stanowią 

inaczej, przy założeniu, że jest to konieczne dla osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

11. Prawa osób, których dane dotyczą 

 

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z CANPACK, jeśli chce skorzystać ze swojego 

prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, prawa 

do ograniczenia przetwarzania, prawa do przeniesienia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdym czasie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, co nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. 

 

12. Dane kontaktowe 

 

Aby uzyskać dalsze informacje w zakresie niniejszej Informacji o prywatności jak również o przysługujących 

prawach, prosimy o kontakt z Przedstawicielem Grupy CANPACK ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem: 

data.protection@canpack.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


