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Zgoda  

na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Zeppelin Polska Sp. z o.o.,  Hyster-Yale 
Materials Handling Inc 

 
Firma Zeppelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Kajetanach, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn, wpisana do 
Rejestru Sądowego numer KRS 0000148847, wraz ze spółką Hyster-Yale Materials Handling Inc., oferuje 
swoim klientom szerokie doradztwo i wsparcie, w zakresie optymalnego wykorzystania najwyższej klasy 
wózków widłowych. W tym celu spółka Zeppelin wykorzystuje różne dane ze sprzedaży maszyn i/lub 
świadczenia usług serwisowych, zgodnie z opisem w Ogólnych zasadach przetwarzania danych 
osobowych przez Zeppelin Polska Sp. z o.o. Optymalne wsparcie wymaga również wykorzystania danych, 
z zakresu eksploatacji zakupionych maszyn, które mogą być uznane za dane, na podstawie których można 
zidentyfikować określoną osobę. W związku z powyższym, jako partner umowny udzielam następującej 
zgody: 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez spółkę Zeppelin Polska, wymienionych poniżej następujących 
danych*. Dane te dotyczą aktualnie zakupionych maszyn, danych o usługach serwisowych świadczonych 
przez spółkę Zeppelin Polska oraz danych uzyskanych podczas rozmów telefonicznych. Dane te, mogą być 
gromadzone, analizowane i wykorzystywane do następujących wewnętrznych celów spółki Zeppelin 
Polska: 
 

 doradztwa mającego na celu poprawę wykorzystania zakupionych maszyn, 

 zapewnienia lepszych usług serwisowych, 

 składania dalszych ofert specjalnych produktów i/lub usług przez spółki Grupy Zeppelin Polska  
 
Wyrażam również zgodę na przekazanie poniższych informacji wraz z nazwą firmy, Imieniem i Nazwiskiem 
osoby kontaktowej oraz adresem kontaktowym, spółce: Hyster-Yale Materials Handling Inc., do tego 
samego celu zastosowania. 
 
* Zgoda obejmuje przetwarzane następujące dane:  
 

 
Przy eksploatacji maszyny: 

 numer identyfikacyjny maszyny  

 dane dotyczące odpowiedniej maszyny (typ, seria i porównywalne dane) 

 dane na temat właściwej lokalizacji maszyn, w tym dnia i godziny 

 dane dotyczące liczby godzin pracy (praca na biegu jałowym, praca pod obciążeniem i dane porównywalne) 

 informacje o stanie i konserwacji (kody błędów, zdarzenia i kody diagnostyczne) 
 

 
Podczas rozmów telefonicznych:  

 numer identyfikacyjny maszyny  

 dane dotyczące odpowiedniej maszyny (typ, seria i porównywalne dane) 

 dane dotyczące przebiegu obsługi serwisowej  

 dane klienta do oceny usługi serwisowej 

 kod pocztowy  

 branża działalności  
 
 

Zgoda ta może zostać cofnięta, w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość.  
 
Miejscowość ______________________, data________________ 
 
Podpis: _____________________ 
Imię i Nazwisko: 
Firma: 
Funkcja: 

 


