
Opis Stanowisko Nr katalogowy Cena / rok Ilość 
stanowisk Cena netto

Oprogramowanie KTS 2501)

KTS 250 
Diagnostyka

SD  
Wersja bez abonamentu Główne 1 987 P12 389

Suma 
całkowita

Oprogramowanie ESI[tronic] 2.0 Online

Wersja 2023

Strona 1

1) Wersja bez abonamentu nie zawiera funkcjonalności 
SDA (Secure Diagnostic Access)

Okres trwania oferty: 
od 01.01. do 30.06.2023 lub do wyczerpania zapasów

Oferta specjalna – ESI do KTS 250 bez abonamentu
Polska / Wersje bez abonamentu

Niniejszym zamawiam Oprogramowanie ESI[tronic] 2.0 na zasadach i zgodnie ze specyfikacją wskazaną poniżej.
– ESI[tronic] 2.0 umowa na czas nieokreślony - wersja niegasnąca

– termin płatności: ........................ dni od wystawienia faktury.



Warsztat Moduł

Hurtownia Szkoła

Dystrybutor Pracownik RG

Bosch Service Robert Bosch Sp. z o.o.

Dystrybutor Zamawiający

Numer klienta Warsztat - Numer klienta

Pośrednik / Dystrybutor Warsztat - Numer klienta ESI[tronic] w firmie Bosch

Osoba kontaktowa Firma

Ulica, nr

Kod, miejscowość

Osoba kontaktowa

Nr tel./fax

e-mail*

KTS 250

Rodzaj klienta

Program ESI[tronic] 
używamy jest na

Dane klienta

Data    /     Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji ZamawiającegoData    /     Podpis Dystrybutora

Oprogramowanie ESI[tronic] 2.0 Online

Strona 2

Wersja 2023

* Pole wymagane

Oferta specjalna – ESI do KTS 250 bez abonamentu
Polska / Wersje bez abonamentu



Technologia bliżej nas

Zasady przetwarzania danych  
osobowych Zamawiającego  

przez Robert Bosch Sp. z o.o.

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie państwa danych
osobowych jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-231), ul. Jutrzenki 105.

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania da-
nych w Robert Bosch Sp. z o.o. sprawuje pełnomocnik koncernu
ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną kore-
spondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu
7 i 8 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora
danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:

Data Protection Officer 
Information Security and Privacy (C/ISP) 
Robert Bosch GmbH 
Postfach 30 02 20  
70442 Stuttgart GERMANYmailto:DPO@bosch.com.

3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy
usług, przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących ce-
lach:
a) Udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie

ESI[tronic] 2.0 na zasadach określonych w EULA („End User
License Agreement”) dostępnych przy pierwszym logowaniu
do oprogramowania ESI[tronic] 2.0,

b) Prawnie uzasadniony interes Administratora danych – obsługa
umowy licencji przez Robert Bosch Sp. z o.o. oraz marketing
oprogramowania ESI[tronic] 2.0,

c) wypełnienie obowiązków wynikających z odrębnych przepisów
prawa (podstawa prawna: realizacja wymogów prawnych).

4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmio-
tom odpowiedzialnym  tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wyko-
nania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przeka-
zaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.

5. W celu realizacji i obsługi umowy licencji Państwa dane są udo-
stępniane:
Nazwa dystrybutora

Adres dystrybutora  

6. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymaga-
ne do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Po tym okresie
dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować
w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określo-
nych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania).

7. Informujemy iż przysługuje państwu prawo do:
a) Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od

nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym
celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesie-
niu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

b) Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażą-
dać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile speł-
nione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich

danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozli-
czeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązko-
wi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych da-
nych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).

c) Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas -
o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli prze-
twarzanie Waszych danych.

d) Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo
prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania
przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa
danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi
ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego prze-
twarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

e) Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą
Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania
swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wo-
bec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organiza-
cyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody
i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.

f) Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej
w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, 
by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez
nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w posta-
ci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie
Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie
z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody
dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

g) Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na prze-
twarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać
na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do
momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.,

h) Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto pra-
wo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustruktu-
ryzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie 
- by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

8. W przypadku, gdy któraś z realizowanych aktywności wymaga wy-
rażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo
wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-
wie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku jeśli stwierdzą państwo, iż Podmiot odpowiedzialny
przetwarza państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają
Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak
nie podanie ich może uniemożliwić udzielenie Państwu Licencji.

11. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili państwo
dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje doty-
czące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie skła-
dania oświadczeń woli.

12. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i or-
ganizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu
ochrony  i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych.

Data / Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Zamawiającego
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