Globalne zasady ochrony prywatności

Dentsu Aegis Network Limited i spółki należące do grupy zobowiązane są do uszanowania i ochrony
prywatności osób, z którymi nawiązują kontakt oraz których danymi osobowymi administrują.
Ze względu na zaangażowanie na rzecz ochrony prywatności opisaliśmy nasze podejście do
postępowania z danymi osobowymi, które definiujemy jako wszelkie dane odnoszące się do
Użytkowników i znajdujące się w naszym posiadaniu.
Zasady te opracowaliśmy z uwzględnieniem różnych norm prawnych, które odnoszą się do ochrony
danych osobowych i prywatności w obszarach naszej działalności. Trzon naszych zasad stanowią
idee proporcjonalności i zgodności z obowiązującym prawem. Użytkowników również prosimy o
weryfikację zasad prywatności, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do interakcji lub
transakcji ze stronami trzecimi, gdyż nie zawsze to my jesteśmy zaangażowani w przetwarzanie i
kontrolę danych osobowych Użytkowników lub też nie zawsze jesteśmy za nie odpowiedzialni.
Nasze zasady prywatności
1.

Informowanie – Zobowiązujemy się posiadać jasną politykę dotyczącą przetwarzania i kontroli
danych osobowych Użytkowników oraz informować Użytkowników o sposobach, w jakie
przetwarzamy ich dane osobowe. Informując Użytkownika postaramy się opisać kategorie
organizacji, które będą miały dostęp do danych osobowych Użytkownika: cele, do jakich dane
osobowe będą wykorzystywane; oraz możliwości wykonywania praw, które przysługują
Użytkownikom zgodnie z tymi zasadami. Użytkownik zostanie poinformowany w momencie
zbierania danych lub za pośrednictwem strony internetowej, jeżeli dane osobowe otrzymamy w
sposób pośredni.

2.

Wybór – Jeżeli wymaga tego prawo, będziemy zabiegać o zgodę Użytkownika na
gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie jego danych osobowych lub na zbieranie,
wykorzystywanie lub ujawnianie jego danych osobowych w innych celach, o których wcześniej
nie był poinformowany lub które nie wynikają w jasny sposób z kontaktów utrzymywanych z
nami. Użytkownik może udzielić zgody na różne sposoby, a po jej złożeniu Użytkownik ma
prawo do jej wycofania.

3.

Określenie celu – Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są jedynie w celach,
o których Użytkownik został powiadomiony, lub w celach dozwolonych przez obowiązujące
przepisy prawa. Jeśli z jakiegoś powodu będziemy mieć zamiar wykorzystywać dane osobowe
Użytkowników w sposób wykraczający poza ten zakres, Użytkownik zostanie o tym
poinformowany i będzie mógł zdecydować, czy możemy wykorzystywać jego dane osobowe w
ten sposób.

4.

Bezpieczeństwo i poufność – Do ochrony danych osobowych Użytkownika przed ich utratą,
niewłaściwym wykorzystaniem bądź nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub
zniszczeniem będziemy stosować zabezpieczenia zgodne z branżowymi standardami.
Zachowamy też poufność wszelkich przekazanych nam informacji poufnych. Ponadto będziemy
stosować środki umowne lub inne środki w celu zapewnienia porównywalnego poziomu ochrony
podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez strony trzecie.

5.

Jakość danych – Dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkownika cechowały się
dokładnością, kompletnością i aktualnością. Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już
potrzebne do celów, w jakich je zebrano i o których poinformowano Użytkownika, dane te
zostaną usunięte.

6.

Dostęp – Na życzenie udostępnimy Użytkownikowi informacje na temat przetwarzania przez
nas jego danych osobowych. Będziemy również postępować zgodnie z zasadnymi wnioskami
o sprostowanie lub usunięcie przechowywanych przez nas informacji na temat Użytkownika.

7.

Odpowiedzialność – Podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu przestrzegania wyżej
wymienionych i innych naszych zasad ochrony prywatności. Jesteśmy odpowiedzialni za dane
osobowe znajdujące się pod naszą kontrolą, a w przypadku przetwarzania takich danych
wyznaczymy osobę (bądź osoby) odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z tymi zasadami.

Certyfikat zgodności z zasadami programu „Safe Harbor”
Dentsu Aegis Network przestrzega zasad porozumienia „Safe Harbor”, zawartego pomiędzy Unią
Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz Stanami Zjednoczonymi a Szwajcarią, zgodnie
z zaleceniami Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, wykorzystywania
i przechowywania danych osobowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub
Szwajcarii. Złożyliśmy oświadczenie o przestrzeganiu zasad programu ochrony prywatności
„Safe Harbor” dotyczących powiadomień, wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa i integralności
danych oraz egzekwowania tych zasad przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.
Aby dowiedzieć się więcej na temat programu „Safe Harbor” i zobaczyć certyfikat Dentsu Aegis
Network, prosimy przejść do strony: http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=18893.

Pytania lub wątpliwości
W przypadku pytań lub wątpliwości na temat sposobu, w jaki przetwarzamy i kontrolujemy dane
osobowe Użytkowników, lub w celu wyegzekwowania praw przysługujących Użytkownikom zgodnie
z tymi Zasadami, prosimy o kontakt:
Specjalista ds. Ochrony Danych i Prywatności
Dentsu Aegis Network, Limited
10 Triton Street,
Regents Place,
London, NW1 3BF
Wielka Brytania
+44 (0)20 7070 7700
E-mail: privacy@dentsuaegis.com

