Polityka prywatności
Ta strona jest obsługiwana przez Orangina Schweppes Polska (OSPL)
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które
OSPL gromadzi lub generuje zarówno w odniesieniu do tej strony internetowej, jak i naszych
produktów i usług.
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1. TŁO
1.1 OSPL, której główna siedziba dla celów ochrony danych znajduje się pod adresem Al.
Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, Polska. OSPL gromadzi i wykorzystuje określone Dane
osobowe. OSPL jest odpowiedzialna za to, aby wykorzystywać te dane osobowe zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.
1.2 Szanujemy prywatność i zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich
Państwa danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych regulują
postępowanie z danymi osobowymi przez OSPL w ramach prowadzenia działalności
gospodarczej.
1.3 W niniejszej Polityce Prywatności stosujemy następujące definicje:
"Dane osobowe" oznaczają wszelkie dane, które odnoszą się do żyjącej osoby fizycznej, którą
można zidentyfikować na podstawie tych danych lub na podstawie tych danych i innych
informacji, które są w posiadaniu lub mogą wejść w posiadanie OSPL (lub jej przedstawicieli lub
usługodawców). Oprócz informacji o faktach obejmuje to również wszelkie opinie na temat danej
osoby oraz wszelkie wskazówki dotyczące intencji OSPL lub innych osób w stosunku do danej
osoby.
2. DOSTARCZANE PRZEZ NAS PRODUKTY I USŁUGI
2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy następujących kategorii informacji, które zbieramy o
Tobie podczas dostarczania następujących produktów i usług:
1. Informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem naszych stron internetowych;
2. Informacje, które otrzymujemy w ramach naszej działalności;
3. Informacje, które otrzymujemy podczas produkcji i sprzedaży naszych produktów.

3. RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH
3.1 Wiele działań podejmowanych przez OSPL wymaga od nas uzyskania danych osobowych
użytkownika w celu wykonania usług lub zobowiązań, do których świadczenia zostaliśmy
zaangażowani. W związku z każdym z tych działań będziemy gromadzić i przetwarzać
następujące dane osobowe:
- Informacje, które nam Państwo dostarczają. Obejmuje to informacje o użytkowniku, które
użytkownik przekazuje firmie. Rodzaj danych osobowych, o które możemy prosić, może
obejmować (w drodze niewyczerpującej listy):
•
•

podstawowe Dane Osobowe (takie jak imię, nazwisko rodowe, adres służbowy, miasto,
kod pocztowy, kraj);
wszelkie informacje, które użytkownik zdecyduje się udostępnić na naszych forach
internetowych, które mogą zostać uznane za Dane osobowe.

- Informacje, które zbieramy lub generujemy o Tobie. Obejmują one (w drodze
niewyczerpującej listy):
•

•

plik z historią Państwa kontaktów, który będzie wykorzystywany do celów związanych z
zapytaniami, abyśmy mogli upewnić się, że są Państwo zadowoleni z usług, które dla
Państwa świadczyliśmy;
dane dotyczące czynności związanych z korzystaniem z chronionych dokumentów,
takich jak zmiana uprawnień do dokumentu oraz informacje dotyczące osoby, która
wykonała daną czynność.

- Ciasteczka.
•

•

•

Używamy plików cookie, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie naszych stron
internetowych (niezbędne pliki cookie). Ponadto chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookie
do zbierania informacji technicznych na temat usług, z których Państwo korzystają i
sposobu, w jaki Państwo z nich korzystają (nieistotne pliki cookie).
Zawsze pytamy o zgodę użytkownika przed użyciem nieistotnych plików cookie, a
użytkownik może skorzystać z sekcji Zarządzaj plikami cookie na stronie internetowej,
aby zmienić swoje preferencje lub cofnąć zgodę w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania przez nas plików cookie, prosimy
zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookies.

- Dane zanonimizowane
•

Oprócz kategorii Danych Osobowych opisanych powyżej, będziemy również przetwarzać
dalsze zanonimizowane informacje i dane, które nie są przetwarzane w odniesieniu do
konkretnej osoby.

- Dzieci
•

Poważnie traktujemy ochronę prywatności dzieci. Prowadzimy tę stronę internetową w
zgodzie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w krajach, w których
prowadzimy działalność.

OSPL nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których osoby niepełnoletnie przesłały
wszystkie dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej.
4. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
4.1 Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez Firmę w
następujący sposób i w następujących celach:
•

•
•

•

•
•
•
•

do ciągłego przeglądu i ulepszania informacji udostępnianych na naszych stronach
internetowych w celu zapewnienia, że są one przyjazne dla użytkownika i zapobiegania
potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym;
aby pozyskać klientów dla naszego biznesu;
do statystycznego monitorowania i analizowania bieżących ataków na urządzenia i
systemy oraz do bieżącego dostosowywania dostarczanych rozwiązań
zabezpieczających urządzenia i systemy przed bieżącymi atakami;
aby zrozumieć opinie na temat naszych Produktów lub Usług oraz aby pomóc w szybkim
i łatwym dostarczaniu większej ilości informacji na temat korzystania z tych Produktów i
Usług;
aby komunikować się z Tobą w celu świadczenia Ci usług lub dostarczania informacji na
temat naszej działalności, OSPL i naszych Produktów;
aby zrozumieć Twoje potrzeby i zainteresowania;
w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, zasadami i przepisami oraz
wewnętrznymi politykami i procedurami, a także w celu oceny zgodności z nimi; lub
w celu administrowania i utrzymywania baz danych przechowujących Dane Osobowe.

4.2 Jednakże, kiedy wykorzystujemy Dane Osobowe, upewniamy się, że ich wykorzystanie jest
zgodne z obowiązującym prawem i przepisami, a prawo i przepisy pozwalają nam i wymagają od
nas wykorzystania Danych Osobowych z różnych powodów. Należą do nich:
•
•
•
•
•

musimy to zrobić w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec klientów;
uzyskaliśmy Twoją zgodę;
mamy zobowiązania prawne i regulacyjne, z których musimy się wywiązać;
możemy być do tego zmuszeni w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw lub
dla celów postępowania sądowego;
wykorzystanie Państwa Danych Osobowych w opisany sposób jest niezbędne dla
naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak:

1. umożliwiając nam skuteczne i efektywne zarządzanie i administrowanie działalnością
naszej firmy;
2. utrzymanie zgodności z wewnętrznymi politykami i procedurami;

3. monitorowanie wykorzystania naszych materiałów chronionych prawem autorskim;
4. umożliwiając szybki i łatwy dostęp do informacji o SBFE, naszej działalności i naszych
produktach;
5. oferowanie optymalnych, aktualnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa urządzeń
mobilnych i systemów IT; oraz
6. zdobywanie wiedzy na temat aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci w celu
aktualizacji naszych rozwiązań zabezpieczających.
4.3 Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dostęp do Danych Osobowych będą mieli
wyłącznie pracownicy OSPL, którzy muszą to zrobić w celach opisanych w niniejszej Polityce
Prywatności.
5. UJAWNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU STRONOM TRZECIM
5.1 Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w ramach grupy firm Suntory w celach
opisanych powyżej.
5.2 Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika poza grupą Suntory w
następujących celach:
•

•

•

•

•

z naszymi partnerami biznesowymi. Mogą to być na przykład nasi partnerzy, od których
użytkownik, jego firma lub organizacja zakupiła nasze Produkty. Dane osobowe będą
przekazywane wyłącznie partnerom biznesowym, którzy są zobowiązani umową do
przestrzegania odpowiednich zobowiązań w zakresie ochrony danych oraz stosownych
przepisów dotyczących prywatności i poufności;
z zewnętrznymi agentami i kontrahentami w celu świadczenia usług na rzecz OSPL (np.
księgowi, profesjonalni doradcy, dostawcy usług IT i komunikacyjnych oraz firmy
windykacyjne). Osoby te będą podlegać odpowiednim obowiązkom w zakresie ochrony
danych i będą wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w
niniejszej Polityce prywatności;
w zakresie wymaganym przez prawo i przepisy, na przykład jeśli firma Moneybookers
jest zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia
obowiązku prawnego (w tym, bez ograniczeń, w celu spełnienia wymogów dotyczących
sprawozdawczości podatkowej i ujawniania informacji organom regulacyjnym) lub w celu
ustanowienia, wykonania lub obrony swoich praw;
w przypadku sprzedaży firmy lub aktywów, w którym to przypadku firma może być
zmuszona do ujawnienia danych osobowych potencjalnemu nabywcy w celu
przeprowadzenia badania due diligence; oraz
jeśli firma Moneybookers zostanie przejęta przez stronę trzecią, w którym to przypadku
przechowywane przez firmę Moneybookers dane osobowe użytkownika zostaną
ujawnione nabywcy będącemu stroną trzecią.

6. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 OSPL jest przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym. Nasi klienci i nasze działania są
rozproszone po całym świecie. W związku z tym gromadzimy i przekazujemy dane osobowe na
skalę globalną. Oznacza to, że możemy przekazywać Państwa dane osobowe do miejsc
znajdujących się poza granicami Państwa kraju.
6.2 W przypadku przekazywania Danych osobowych użytkownika do innego kraju poza EOG lub
Wielką Brytanią, firma zapewni ich ochronę i przekazanie w sposób zgodny z wymogami
prawnymi. Może się to odbywać w jeden z następujących sposobów:
•

•

•

kraj, do którego wysyłamy dane, może zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską
lub Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii jako oferujący odpowiedni poziom ochrony
Danych Osobowych;
odbiorca mógł podpisać umowę opartą na "wzorcowych klauzulach umownych"
zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub brytyjskiego Sekretarza Stanu,
zobowiązującą go do ochrony Twoich danych osobowych; lub
w innych okolicznościach prawo może zezwalać nam na przekazanie danych osobowych
użytkownika poza EOG lub Wielką Brytanię.

6.3 Więcej szczegółów na temat ochrony danych osobowych podczas ich przekazywania poza
Europę (w tym kopię standardowych klauzul ochrony danych, które firma Moneybookers
podpisała z odbiorcami danych osobowych) można uzyskać kontaktując się z firmą
Moneybookers w sposób opisany w punkcie 10 poniżej.
7. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE
7.1 Stosujemy mechanizmy kontrolne w celu utrzymania bezpieczeństwa naszych informacji i
systemów informatycznych. Pliki klientów są chronione za pomocą zabezpieczeń w zależności
od wrażliwości odpowiednich informacji. Odpowiednie środki kontroli (takie jak ograniczony
dostęp) są umieszczone na naszych systemach komputerowych. Fizyczny dostęp do obszarów,
w których gromadzone, przetwarzane lub przechowywane są Dane osobowe, jest ograniczony
do upoważnionych pracowników.
7.2 Warunkiem zatrudnienia w firmie jest przestrzeganie przez pracowników firmy wszelkich
obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Dostęp do poufnych danych osobowych mają tylko ci pracownicy, którzy potrzebują
ich do wykonywania swoich obowiązków. Nieuprawnione wykorzystanie lub ujawnienie poufnych
informacji jednostki OSPL przez jednego z naszych pracowników jest zabronione i może
skutkować podjęciem kroków dyscyplinarnych.
7.3 Kiedy skontaktujesz się z jednym z naszych pracowników w sprawie swoich akt, możesz
zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Ten rodzaj zabezpieczenia ma na
celu zapewnienie, że tylko Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona ma dostęp do Twoich akt.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

8.1 Długość okresu przechowywania danych osobowych może być różna i będzie określana na
podstawie następujących kryteriów:
•
•

cel, w jakim dane są wykorzystywane, np. czas trwania umowy z Państwem - dane należy
przechowywać tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia tego celu; oraz
zobowiązania prawne - przepisy prawa lub regulacje mogą określać minimalny okres,
przez który musimy przechowywać Państwa dane osobowe.

9. TWOJE PRAWA
9.1 We wszystkich powyższych przypadkach, w których gromadzimy, wykorzystujemy lub
przechowujemy Państwa Dane Osobowe, mogą Państwu przysługiwać następujące prawa i w
większości przypadków mogą Państwo z nich bezpłatnie skorzystać.
Prawa te obejmują:
•
•

•

•
•

•

•

prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa Danych Osobowych oraz
dostępu do Państwa Danych Osobowych, które przechowujemy;
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, jeśli firma Moneybookers opiera się na zgodzie użytkownika na przetwarzanie
jego danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że firma może nadal być uprawniona
do przetwarzania danych osobowych, jeśli istnieje inny uzasadniony powód, aby to
zrobić. Na przykład, może zaistnieć potrzeba zachowania Danych osobowych w celu
spełnienia obowiązku prawnego;
w niektórych okolicznościach, prawo do otrzymania niektórych Danych Osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego
formacie i/lub prawo do żądania przekazania tych danych stronie trzeciej, jeżeli jest to
technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie danych
osobowych, które zostały przekazane OSPL bezpośrednio przez użytkownika;
prawo do żądania od nas poprawienia Państwa Danych Osobowych, jeśli są one
niedokładne lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych użytkownika w określonych
okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których użytkownik
zwróci się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych, ale firma jest prawnie
upoważniona do ich zachowania;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Danych osobowych użytkownika lub
zażądania od nas ograniczenia tego przetwarzania w pewnych okolicznościach. Również
w tym przypadku mogą zaistnieć okoliczności, w których użytkownik sprzeciwi się
przetwarzaniu przez nas jego Danych osobowych lub poprosi o jego ograniczenie, ale
firma ma prawo odrzucić taką prośbę; oraz
prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych, jeśli
uważasz, że którekolwiek z Twoich praw zostało przez nas naruszone.

9.2 Użytkownik może skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami za pomocą danych
wymienionych w paragrafie 10 poniżej.

10. PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

10.1 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas Państwa
danych osobowych lub niniejszych zasad, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony
danych, korzystając z następujących informacji kontaktowych:

Adres e-mail: GDPR.Info@suntory.com

Zazwyczaj jesteśmy w stanie szybko i skutecznie rozwiązywać pytania lub wątpliwości dotyczące
prywatności. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z odpowiedzi otrzymanej od naszego inspektora
ochrony danych, powinni Państwo w pierwszej kolejności skontaktować się z lokalnym organem
regulacyjnym.

