
 

 

Powiadomienie o ochronie prywatności na stronie internetowej – Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018 r. 

Thermoplay S.p.A. szanuje Państwa prawo do prywatności. Niniejsze powiadomienie o ochronie 
prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy Państwa dane 
osobowe oraz w jaki sposób mogą Państwo egzekwować swoje prawa do prywatności. Niniejsze 
powiadomienie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które gromadzimy za 
pośrednictwem naszej witryny internetowej www.thermoplay.com. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas Państwa 
danych osobowych, prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych podanych na dole niniejszego 
powiadomienia o ochronie prywatności. 

Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego? 

Możemy zbierać następujące kategorie danych osobowych: 

• Informacje, które podają Państwo dobrowolnie 
Niektóre części naszej witryny mogą wymagać od Państwa dobrowolnego podania danych 
osobowych: na przykład możemy poprosić o podanie danych kontaktowych w celu 
zarejestrowania u nas konta, subskrypcji naszych informacji marketingowych, podczas 
przesyłania opinii, pytań i wniosków, wypełniania ankiet i / lub udziale w promocjach online. 
Dane osobowe, o podanie których zostali Państwo poproszeni, oraz powody, dla których prośba 
o ich podanie się pojawiła, zostaną wyjaśnione Państwu w chwili, gdy poprosimy o ich podanie. 

 
• Informacje, które zbieramy automatycznie 

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy automatycznie pobierać pewne 
informacje z Państwa urządzenia. W niektórych krajach, w tym w krajach należących do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje te mogą być uważane za dane osobowe na 
mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. 

 
Konkretnie rzecz ujmując, informacje zbierane automatycznie mogą obejmować adres IP, rodzaj 
urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, szeroką lokalizację geograficzną 
(np. lokalizację na poziomie kraju lub miasta) i inne informacje techniczne. Możemy również zbierać 
informacje o interakcji urządzenia z naszą witryną, w tym o stronach, do których uzyskano dostęp i 
klikniętych linkach. 
Zebranie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć gości, którzy odwiedzają naszą witrynę i 
dowiedzieć się skąd pochodzą i jakie treści na naszej stronie są dla nich interesujące. Informacje te 
wykorzystujemy do wewnętrznych celów analitycznych oraz do poprawienia jakości i przydatności naszej 
witryny internetowej dla odwiedzających. 
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Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy użyciu plików cookie lub podobnej technologii 
śledzenia. 

Ogólnie rzecz biorąc, będziemy wykorzystywać dane osobowe zbierane od Państwa jedynie w celach 
opisanych w niniejszym powiadomieniu o ochronie prywatności lub w celach, które wyjaśniamy w czasie 
zbierania Państwa danych osobowych. Możemy jednak również wykorzystywać Państwa dane osobowe do 
innych celów (takich jak archiwizacja w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub w 
celach statystycznych), które nie są niezgodne z celami, które Państwu ujawniliśmy, jeżeli jest to 
dozwolone i robić to tam, gdzie zezwalają na to obowiązujące przepisy o ochronie danych. 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe mogą pozyskać następujące kategorie odbiorców: 

• Spółki wchodzące w skład naszej grupy, zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy, którzy świadczą 
nam usługi przetwarzania danych (na przykład w celu wspierania udostępniania strony, 
zapewnienia funkcjonalności na stronie lub pomagania w zwiększaniu bezpieczeństwa naszej 
strony), lub w inny sposób przetwarzają dane osobowe, do celów które są opisane w niniejszym 
powiadomieniu o ochronie prywatności, lub o których informujemy, gdy zbieramy Państwa dane 
osobowe; 

• Każdy właściwy organ ścigania, organ regulacyjny, agencja rządowa, sąd lub inna strona trzecia, 
w przypadku, gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) w związku z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony 
naszych praw prawnych lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub 
jakiejkolwiek innej osoby; 

• Rzeczywisty lub potencjalny nabywca (oraz jego agenci i doradcy) w związku z rzeczywistym lub 
planowanym zakupem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod 
warunkiem, że poinformujemy nabywcę, że musi on wykorzystywać Państwa dane osobowe 
wyłącznie do celów ujawnionych w niniejszym powiadomieniu ochronie prywatności; i/lub 

• Jakakolwiek inna osoba, po wyrażeniu przez Państwa zgody na ujawnienie. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (tylko osoby z EOG) 

Jeśli jesteś odwiedzającym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nasza podstawa prawna do 
gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej, będzie zależała od danych 
osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.  

Z reguły dane osobowe będą zbierane od Państwa tylko (i) wtedy, gdy będziemy ich potrzebować do 
wykonania umowy z Państwem, (ii) gdy przetwarzanie leży w naszych uzasadnionych interesach i nie jest 
nadrzędne wobec Państwa praw, lub (iii) gdy wyrażą Państwo na to zgodę. W niektórych przypadkach 
możemy również być prawnie zobowiązani do zbierania danych osobowych od Państwa lub w inny 
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sposób możemy potrzebować tych danych, w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów 
innej osoby. 

Jeżeli gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub 
interesy osób trzecich), interes ten zazwyczaj polega na wykorzystaniu naszej platformy i komunikacji z 
Państwem w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług na rzecz Państwa i dla naszych 
uzasadnionych interesów handlowych, na przykład przy udzielaniu odpowiedzi na Państwa zapytania, 
ulepszaniu naszej platformy, podejmowaniu działań marketingowych lub w celu wykrywania lub 
zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem.  

W przypadku pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej gromadzenia 
i wykorzystywania danych osobowych, prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych podanych 
poniżej w sekcji "Jak się z nami skontaktować". 

Pliki cookie lub podobne technologie śledzenia. 

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia (zwanych łącznie "plikami cookie") w celu 
gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat używanych przez 
nas typów plików cookie i odpowiedź, dlaczego i w jaki sposób mogą Państwo kontrolować pliki cookie, 
można znaleźć w naszym powiadomieniu o plikach cookie. 

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe? 

Do ochrony danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy na Państwa temat wykorzystujemy 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Środki, które stosujemy, mają na celu zapewnienie 
poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania danych osobowych. Stosowane przez 
nas środki obejmują szyfrowanie, bezpieczne hasła, fizyczne mechanizmy kontroli dostępu, wewnętrzne 
kontrole dostępu, zapory sieciowe, szybkie odzyskiwanie danych i ochronę przed wirusami. 

Międzynarodowe transfery danych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym 
Państwo mieszkają. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych osobowych niż 
przepisy obowiązujące w Państwa kraju. Firmy należące do naszej grupy oraz zewnętrzni dostawcy usług i 
partnerzy działają na całym świecie. Oznacza to, że gromadząc Państwa dane osobowe, możemy je 
przetwarzać w każdym z tych krajów. 

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby Państwa dane osobowe pozostały chronione zgodnie 
z niniejszym powiadomieniem o ochronie prywatności. Obejmuje to wdrażanie standardowych klauzul 
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umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy firmami 
należącymi do naszej grupy. 

Przechowywanie danych 

Przechowujemy uzyskane od Państwa dane osobowe wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebą biznesową 
(np. w celu świadczenia żądanej usługi lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, 
podatkowych lub księgowych). 

Jeśli nie zaistnieje żadna uzasadniona potrzeba przetwarzania Państwa danych osobowych, dane te 
zostaną usunięte lub zanonimizowane, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu 
przechowywania danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), dane te będą bezpiecznie 
przechowywane i odizolowane od dalszego przetwarzania do momentu ich usunięcia. 

Państwa prawo do ochrony danych osobowych 

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają następujące prawa do ochrony danych 
osobowych: 

• Dostęp do swoich danych osobowych, ich poprawianie, aktualizacja lub żądanie ich usunięcia. 
• Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, prośba o ograniczenie przetwarzania 

Państwa danych osobowych lub prośba o możliwość przenoszenia Państwa danych 
osobowych.  

• W każdej chwili mają Państwo prawo do zrezygnowania z komunikacji marketingowej, którą 
Państwu wysyłamy.  

• Jeśli zebraliśmy i przetworzyliśmy dane osobowe za Państwa zgodą, mogą Państwo wycofać 
swoją zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność 
przetwarzania danych, dokonanego przed wycofaniem przez Państwa zgody, ani też na 
przetwarzanie Państwa danych osobowych w oparciu o legalne podstawy przetwarzania 
danych inne niż zgoda. 

• Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych, w związku z 
gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych. Aby uzyskać więcej 
informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ds. ochrony danych. 

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych 
podanych poniżej w sekcji "Jak się z nami skontaktować". Na wszystkie prośby, które otrzymujemy od osób 
fizycznych pragnących skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych, odpowiadamy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
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Aktualizacje Powiadomienia o ochronie prywatności 

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze powiadomienie o ochronie prywatności w odpowiedzi 
na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Po aktualizacji informacji o ochronie prywatności 
podejmiemy odpowiednie działania, aby Państwa o tym poinformować, zgodnie z wagą dokonanych przez 
nas zmian oraz wymogami stosownych przepisów o ochronie danych. 

Jak się z nami skontaktować 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas Państwa 
danych osobowych, prosimy o kontakt przez email: thermoplay@thermoplay.com lub listownie: 
Thermoplay S.p.A Via Carlo Viola, 74 - 11026 Pont St. Martin (AO) Italy. 

Administratorem danych osobowych jest Thermoplay S.p.A. 


