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1. GRUPA ZIGNAGO VETRO- WSTĘP 
Grupa Zignago Vetro (dalej zwana także ZVG lub Grupa) z siedzibą w Fossalta di Portogruaro, jest liderem we 
Włoszech i w Europie w produkcji i sprzedaży pojemników szklanych. 
ZVG jest częścią grupy przemysłowej, na której czele stoi Zignago Holding, firma działająca nie tylko w branży 
szklarskiej, ale także w innych sektorach. w tym działalności winiarskiej i produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. Grupa Zignago Vetro jest obecna nie tylko we Włoszech, ale także we Francji, w Polsce 
i w USA. 
Aby wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju do swojego modelu biznesowego, ZVG zdecydowało się 
zbudować ramy ESG. Ramy te zawierają Politykę ESG i Kodeks Etyczny jako kamienie węgielne do 
promowania, oprócz zasad zrównoważonego rozwoju, również zasad legalności, uczciwości, równości, 
przejrzystości. 
Ramy te starają się również regulować, poprzez spójną Politykę, relacje z głównymi interesariuszami, w celu 
rozpowszechniania i dzielenia się powyższymi zasadami, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. 
Grupa traktuje ochronę danych osobowych jako fundamentalną wartość, którą każda Spółka Grupy musi się 
inspirować w swojej codziennej działalności. Grupa przyjmuje politykę ochrony danych osobowych w celu 
promowania ochrony danych osobowych i ochrony praw osób, których dane dotyczą, poprzez procedury, 
politykę oraz kampanie informacyjne i uświadamiające dotyczące ochrony danych. 

2. CEL, DOKUMENTY ODNIESIENIA I ODBIORCY 
Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych pracowników, klientów i innych użytkowników jest 
ustalenie podstawowych zasad, według których takie dane są przetwarzane oraz wskazanie 
odpowiedzialności działów i pracowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
ZVG zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych 
osobowych w krajach, w których prowadzi działalność. 
W szczególności ZVG powołuje się na RODO UE 2016/679 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych, a także swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
W odniesieniu do Zignago Vetro, odniesienia regulacyjne, na których opiera się niniejsza polityka, to również 
Dekret Legislacyjny 196/2003 c.d. „Skonsolidowana ustawa o ochronie prywatności” oraz przepisy Gwaranta 
Ochrony Danych Osobowych (RODO). 
Odbiorcami niniejszej polityki są wszyscy zainteresowani korzystający z produktów Spółki. 

3. ZAKRES STOSOWANIA 
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich Spółek z Grupy, a dokładnie: Zignago Vetro SpA, Zignago 
Vetro Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA i Zignago Glass Usa Inc. 
Każda z wymienionych powyżej firm będzie działać zgodnie z niniejszą Polityką, przy czym pierwszeństwo ma 
przestrzeganie przepisów kraju, w którym działa Spółka, przepisów wspólnotowych, tam gdzie ma to 
zastosowanie. 
Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem i w dobrej wierze. 
Przetwarzanie danych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieje i w zakresie, w jakim istnieje wystarczająca 
podstawa prawna do czynności przetwarzania. Dotyczy to również przetwarzania danych pomiędzy 
wewnętrznymi spółkami Grupy. 
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Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności udzielenia 
zezwolenia zgodnie z przepisami wskazanymi w ust. 4. 

4. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Zasady mające zastosowanie do ochrony danych określają obowiązki organizacji w zakresie zarządzania 
danymi osobowymi.  
Poprzez zdefiniowanie poniższych zasad, Spółka zobowiązuje się do przestrzegania art. 5 ust. 2 RODO, wg 
którego „Administrator danych jest właściwy do przestrzegania zasad i jest w stanie to udowodnić”. 

 Zgodność z prawem, prawidłowość i przejrzystość 
Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, prawidłowo i przejrzyście wobec 
zainteresowanego. 

 Dokładność 
Dane osobowe muszą być prawidłowe i aktualne i należy podjąć wszelkie środki, aby osiągnąć ten cel. 

 Przechowywanie i usuwanie 
Dane osobowe muszą być przechowywane przez czas niezbędny (i nie dłuższy) do realizacji celów, w których 
są przetwarzane. Okres ten musi być zgodny z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności. 
Zignago Vetro zobowiązuje się do utrzymywania i stosowania odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa 
w celu ochrony danych osobowych oraz zapobiegania ich kradzieży, nadużyciu i niewłaściwemu 
wykorzystaniu. 

 Bezpieczeństwo przetwarzania danych 
Dane osobowe muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem oraz nielegalnym przetwarzaniem lub 
przekazywaniem, a także przed przypadkową utratą, zmianą lub zniszczeniem. 
Przed wprowadzeniem nowych sposobów przetwarzania danych należy w szczególności określić i wdrożyć 
odpowiednie systemy informatyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych. Środki 
te muszą być oparte na aktualnym stanie techniki, ryzyku przetwarzania i potrzebie ochrony danych. 
Środki techniczne i organizacyjne istotne dla ochrony danych muszą być udokumentowane przez 
administratora w kontekście oceny skutków dla ochrony danych i rejestru czynności przetwarzania. 

 Przenoszenie danych 
Na wyraźne żądanie zainteresowane strony mają prawo otrzymać kopię przekazanych danych. 
Również na żądanie zainteresowanego, jego dane mogą zostać przekazane innemu administratorowi. 
Inspektor ochrony danych będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że takie wnioski zostaną przetworzone i 
nie będą miały wpływu na prawa związane z danymi osobowymi innych osób. 

 Przetwarzanie danych podczas trwania umowy 
Dane osobowe kontrahenta mogą być przetwarzane w celu nawiązania, wykonania i rozwiązania umowy. 
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Przed zawarciem umowy dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przygotowania ofert lub zamówień 
zakupu lub w celu realizacji innych żądań potencjalnego kontrahenta związanych z zawarciem umowy. 
Korzystając z podanych informacji, w trakcie procesu przygotowania umowy można się kontaktować 
potencjalnymi kontrahentami. Należy przestrzegać wszelkich ograniczeń wymaganych przez potencjalnych 
kontrahentów. 

 Przetwarzanie danych dla celów reklamowych 
Jeżeli zainteresowana strona zwróci się do spółki Grupy z prośbą o udzielenie informacji (np. Prośba o 
otrzymanie materiałów informacyjnych na temat produktu), dozwolone jest przetwarzanie danych 
osobowych w celu spełnienia tego żądania. 
Działania lojalnościowe lub reklamowe podlegają dodatkowym wymogom prawnym. Dane osobowe mogą 
być przetwarzane w celach reklamowych lub do badania rynku i opinii, pod warunkiem, że jest to zgodne z 
celem, dla którego dane zostały pierwotnie zebrane. Zainteresowana strona musi zostać wcześniej 
poinformowana o wykorzystaniu jej danych osobowych do celów reklamowych. Jeżeli dane osobowe są 
zbierane wyłącznie w celach reklamowych, zainteresowana strona może zdecydować, czy je udostępnić. 

 Prawo do zapomnienia 
Zainteresowanym stronom, na ich wniosek, przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych 
osobowych. 

5. POWIADOMIENIE O INCYDENTACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH 
W przypadku potencjalnego naruszenia wymogów bezpieczeństwa danych („incydent dotyczący ochrony 
danych”) zainteresowane strony mają obowiązek zbadania, poinformowania i ograniczenia szkody. 
Incydent związany z ochroną danych jest naruszeniem danych osobowych, jeśli nastąpi naruszenie 
bezpieczeństwa, które prowadzi do bezprawnego zniszczenia, zmiany, ujawnienia lub wykorzystania danych 
osobowych. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może stanowić zagrożenie dla praw i wolności osób 
fizycznych, właściwy organ nadzorczy powinien co do zasady zostać powiadomiony o naruszeniu w ciągu 72 
godzin od jego pierwszego wykrycia. Ponadto osoby, których dane dotyczą, muszą zostać poinformowane o 
każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, które może stanowić duże zagrożenie dla ich praw i 
wolności. 
W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia incydentu z zakresu ochrony danych w obszarze 
odpowiedzialności jednej ze stron, wszyscy pracownicy są zobowiązani do jego niezwłocznego zgłoszenia 
zgodnie z procesem zarządzania incydentami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji.  

6. ZARZĄDZANIE 
W Grupie Zignago Vetro odpowiedzialność za wdrożenie i upowszechnianie zasad zawartych w niniejszej 
Polityce spoczywa na członkach Komitetów Wykonawczych spółek Grupy, a następnie na wszystkich 
dyrektorach i przełożonych poszczególnych działów firm. 

7. REWIZJA 
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Niniejsza Polityka podlega mechanizmowi rewizji, który przewiduje jej aktualizację przy każdej istotnej 
zmianie jej treści, a w każdym razie nie rzadziej niż co dwa lata. Odpowiedzialność za rewizję spoczywa na 
Komitecie ESG Grupy Zignago Vetro, w skład którego wchodzi kilku najważniejszych dyrektorów z Grupy, w 
większości członków Wewnętrznego Komitetu Wykonawczego, w celu zapewnienia, żeby wszystkie główne 
działy firmy były reprezentowani w zarządzaniu kwestiami ESG. 
 
 
 
Fossalta di Portogruaro, 13 października 2021 
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