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Zobowiązanie do ochrony prywatności  
 
Johns Manville wraz z jednostkami zależnymi („JM”, „my”, „nasze”, „nas”) zobowiązują się do 
ochrony Państwa prywatności i wypełniania swoich obowiązków wynikających z przepisów 
prawa o ochronie danych. W niniejszej Informacji o ochronie prywatności opisano, w jaki 
sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy dane osobowe, które 
uzyskujemy na Państwa temat za pośrednictwem naszych witryn internetowych albo 
podczas kontaktowania się z Państwem offline (łącznie „Usługi”).  „Dane osobowe” 
oznaczają wszelkie informacje, które samodzielnie albo w powiązaniu z innymi odpowiednimi 
danymi mogą umożliwić ustalenie tożsamości osoby fizycznej.  Dane osobowe obejmują 
dane klasyfikowane jako dane osobowe, dane umożliwiające ustalenie tożsamości albo 
podobne kategorie stosowane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony 
prywatności i bezpieczeństwa danych.  Nie obejmują one danych wyłączonych z zakresu 
tych przepisów prawa.  W przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”), Wielkiej Brytanii („UK”), Kalifornii i Kanady obowiązują następujące postanowienia 
uzupełniające Informację o ochronie prywatności:   
 

• Informacja dla mieszkańców EOG i Wielkiej Brytanii 
• Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia 
• Informacja dla mieszkańców Kanady 

 
Jakie Dane osobowe gromadzimy  
 
Gromadzimy Dane osobowe, które Państwo dobrowolnie podają nam bezpośrednio, np. 
wypełniając formularz albo przesyłając nam dane.  Gromadzimy dane również wtedy, gdy 
korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, np. poprzez korzystanie z plików cookie.  
 

Dane przekazywane online 
 

• Wypełnianie formularzy za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Jeżeli 
zażądają Państwo informacji albo wypełnią Państwo jakiekolwiek formularze za 
pośrednictwem naszej witryny internetowej, w tym zasubskrybują Państwo 
newsletter, możemy poprosić Państwa o podanie danych takich jak imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres domowy, nazwa spółki, stanowisko, adres e-mail albo nazwa 
użytkownika w mediach społecznościowych.    

• Kontakt z nami. Jeżeli wyślą Państwo do nas wiadomość e-mail, zarejestrują się 
Państwo w celu otrzymywania powiadomień dotyczących aktualności, produktów 
i promocji albo zapiszą się Państwo na kurs lub szkolenie, będziemy gromadzić 
Państwa adres e-mail oraz wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu.  

• Dane konta i dane uwierzytelniające.  Możemy gromadzić nazwę użytkownika, hasło 
lub inne podobne dane uwierzytelniające w celu weryfikacji tożsamości 
zarejestrowanych użytkowników.    

 
Dane przekazywane offline  
 

Możemy również gromadzić Dane osobowe offline w związku z nasza działalnością, w tym 
w następujących sytuacjach: 
 

• Dokonywanie ustaleń umownych dotyczących produktów albo przekazują dane 
w związku z naszymi produktami.  W przypadku zakupu od JM albo sprzedaży JM, 
bądź wyrażenia zainteresowania takim zakupem albo sprzedażą, możemy gromadzić 
Państwa dane kontaktowe i dane dotyczące zatrudnienia oraz informacje handlowe, 
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takie jak historia zakupów albo produkty, które wskazali Państwo jako interesujące 
dla siebie.    

• Kontakt z nami podczas wydarzenia.  Jeżeli przekażą nam Państwo dane podczas 
targów branżowych albo innych wydarzeń stacjonarnych, będziemy przechowywać 
Państwa dane kontaktowe i dane dotyczące zatrudnienia oraz wszelkie inne 
informacje, które mogą nam Państwo przekazać. Takie informacje mogą być 
przekazywane w formie papierowej albo elektronicznej, w tym w postaci wizytówek, 
wizytówek elektronicznych, losów na loterii, list rejestracyjnych itp.   

• Wizyta w naszej placówce.  Jeśli odwiedzą Państwo zakład albo biuro JM, możemy 
gromadzić informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne albo podobne 
informacje, takie jak fotografie, nagrania głosowe albo materiały wideo z kamer 
monitoringu.  

 
Informacje, które gromadzimy na Państwa temat  
 

W związku z naszymi relacjami biznesowymi z podmiotami zewnętrznymi możemy 
przetwarzać dane na Państwa temat pozyskane od naszych klientów, dystrybutorów i innych 
przedsiębiorstw, którym dostarczamy nasze produkty, naszych dostawców, partnerów 
w zakresie wspólnych działań marketingowych i sponsorów wydarzeń (gdy udostępniają nam 
oni dane w ramach realizacji umowy), osób polecających, platform społecznościowych albo 
dostawców usług analitycznych. Możemy gromadzić Dane osobowe na Państwa temat 
z publicznie dostępnych źródeł (w tym mediów społecznościowych i witryn internetowych 
o tematyce biznesowej i zatrudnienia), baz danych dotyczących uczciwości i agencji 
informacji kredytowej.  Możemy powiązać dane na Państwa temat pozyskane 
z zewnętrznych źródeł danych z danymi pozyskanymi od Państwa oraz możemy 
wykorzystywać i udostępniać takie dane w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie 
prywatności.    
 

Informacje gromadzone, gdy poruszają się Państwo po naszej witrynie 
internetowej  

 
Gdy korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, automatycznie gromadzimy określone 
dane, w tym: 
 

• Dane dotyczące użytkowania.  Możemy gromadzić dane dotyczące stron, które 
odwiedzają Państwo w naszej witrynie internetowej, częstotliwości odwiedzania 
witryny oraz łączy, które Państwo klikają podczas odwiedzania naszej witryny.  

• Dane dotyczące urządzeń. Możemy gromadzić dane dotyczące urządzenia, z którego 
Państwo korzystają, takie jak model urządzenia, system operacyjny i jego wersja, 
numer wersji aplikacji, przeglądarka i adresy IP.  

• Dane dotyczące urządzenia mobilnego.  W przypadku uzyskiwania przez Państwa 
dostępu do naszej witryny internetowej za pomocą przeglądarki na urządzeniu 
mobilnym możemy również gromadzić dane sieci mobilnej, w tym unikatowy 
identyfikator urządzenia nadany Państwa urządzeniu, albo operatora 
telekomunikacyjnego, systemu operacyjnego i innych atrybutów urządzenia.  

• Dane dotyczące lokalizacji.  Możemy gromadzić dane dotyczące Państwa lokalizacji 
uzyskane za pomocą funkcji GPS albo innych czujników, które mogą ujawniać dane 
dotyczące urządzeń, punktów dostępu Wi-Fi i masztów telefonii komórkowej.  

 
W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe  
 
Wykorzystujemy dane osobowe, które gromadzimy na Państwa temat, albo które Państwo 
nam udostępniają, w następujących celach:  
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• w celu przedstawiania naszej witryny internetowej i treści w niej zawartych na 
Państwa urządzeniu w odpowiedni i skuteczny sposób; 

• w celu udostępniania Państwu informacji albo usług, których żądają Państwo od nas; 
• w celu przekazywania informacji reklamowych o możliwościach, usługach albo 

wydarzeniach specjalnych, które mogą Państwa zainteresować; 
• w celu zapewniania obsługi klienta, rozwiązywania problemów, zarządzania kontami 

i odpowiadania na żądania, pytania albo uwagi; 
• w celu realizacji zobowiązań umownych i wykonywania naszych praw;    
• w celu powiadamiania Państwa o wszelkich nowościach, aktualizacjach albo 

zmianach w naszych usługach; 
• w celu przetwarzania rejestracji w witrynie internetowej i weryfikacji użytkowników;  
• w celu zapobiegania oszustwom, naruszeniom polityk albo postanowień, 

zagrożeniom i szkodliwym działaniom oraz reagowania na nie;  
• w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych 

osobowych;  
• w celu spełniania wszelkich obowiązujących wymogów prawnych. 

 
W jaki sposób udostępniamy Dane osobowe  
 
W związku ze świadczeniem usług możemy udostępniać Państwa Dane osobowe uzyskane 
online i offline naszym przedstawicielom, dostawcom, konsultantom i innym usługodawcom, 
gdy jest to konieczne w celu wykonania prac zleconych przez Państwa albo Państwa 
organizację w Państwa imieniu.  Ujawniamy Dane osobowe wyłącznie tym usługodawcom, 
którym dane te są w uzasadniony sposób niezbędne do wykonywania ich funkcji, a wszelkie 
podmioty zewnętrzne, które otrzymają Państwa Dane osobowe, będą zobowiązane do 
zachowania ich poufności.  Jesteśmy spółką globalną, zatem wspomniani wyżej odbiorcy 
danych mogą znajdować się poza obszarem jurysdykcji, w której się Państwo znajdują.  
 
Johns Manville udostępnia Państwa Dane osobowe: 
 

• w celu współpracy z urzędnikami organów miejscowych, wojewódzkich, 
krajowych, federalnych i międzynarodowych w ramach wszelkich postępowań 
wyjaśniających wymagających przekazania Danych osobowych albo sprawozdań 
dotyczących zgodnych albo niezgodnych z prawem działań użytkowników 
w witrynie;  

• w celu ustanawiania, wykonywania albo obrony naszych praw, w tym praw 
majątkowych, co obejmuje przekazywani danych innym podmiotom w celu 
zapobiegania oszustwom; 

• w celu zapobiegania uszczerbkowi na zdrowiu albo stratom finansowym, albo też 
w związku z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzewanych albo 
stwierdzonych działań niezgodnych z prawem;  

• wszelkim urzędnikom sądowym albo właściwym organom, co do których istnieje 
uzasadnione prawdopodobieństwo, że nakażą ujawnienie Państwa Danych 
osobowych;  

• gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 
prywatności. 

 
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawniania wszelkich danych pozyskiwanych za 
pośrednictwem Usług w przypadku sprzedaży albo przeniesienia całości naszej działalności 
(np. w związku z fuzją, reorganizacją, likwidacją albo inną transakcją biznesową). 
W przypadku zawarcia transakcji przejęcia aktywów, w ramach której część aktywów 
naszego przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona i w przypadku której mogą obowiązywać 
dodatkowe wymogi dotyczące przekazywania danych osobowych, zagwarantujemy, że 
ujawnianie Danych osobowych w związku z taką transakcją przejęcia aktywów będzie 
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odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   Nie sprzedajemy, nie 
wynajmujemy ani nie ujawniamy Państwa Danych osobowych pozyskiwanych za 
pośrednictwem naszych Usług żadnym spółkom niepowiązanym do celów realizowanego 
przez nie marketingu bezpośredniego.    
 
Jak wykorzystujemy pliki cookie i inne techniki śledzenia 
  
Możemy przesyłać na Państwa komputer albo inne urządzenie jeden albo więcej plików 
cookie.  Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę, możemy również wykorzystywać inne 
technologie, takie jak piksele śledzące, znaczniki, sygnały nawigacyjne albo podobne 
narzędzia.  Te technologie mogą gromadzić dane dotyczące Państwa systemu 
operacyjnego, rodzaju wyszukiwarki, rodzaju urządzenia, rozdzielczości ekranu, adresu IP 
i inne dane techniczne, a także informacje dotyczące zdarzeń nawigacji i sesji pozyskane 
podczas korzystania przez Państwa z naszych Usług.  Dane te pozwalają nam dowiedzieć 
się, w jaki sposób korzystają Państwo z Usług. Jeśli korzystamy z plików cookie bez 
uzyskania Państwa zgody, te pliki cookie lub inne technologie są ściśle niezbędne do 
udostępniania określonych funkcji naszej witryny internetowej oraz oferowania albo 
świadczenia Państwu online naszych Usług, których zażądali Państwo za pośrednictwem 
naszej witryny. Inne pliki cookie (np. Pliki cookie do personalizacji reklam [zob. poniżej]) 
będą wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą. 
 

Czym są pliki cookie?  
 

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze w celu gromadzenia 
standardowych informacji rejestrowanych w Internecie oraz informacji na temat zachowań 
osób odwiedzających. Kiedy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe, możemy 
automatycznie gromadzić dane od Państwa za pomocą plików cookie albo podobnych 
technologii.  Więcej informacji można znaleźć pod adresem allaboutcookies.org.  
 

Jakiego rodzaju plików cookie używa JM i dlaczego?  
 

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookie i techniki śledzenia w celu: 
 

• ulepszania naszej witryny;  
• lepszego zrozumienia liczebności użytkowników i ich wzorców korzystania z witryny;  
• rozpoznawania nowych albo powracających osób odwiedzających;  
• przechowywania danych na temat Państwa preferencji, aby dostosować naszą 

witrynę do Państwa zainteresowań;  
• lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez Państwa z witryny;  
• reklamowania nowych treści, wydarzeń lub usług związanych z Państwa 

zainteresowaniami;  
• przedstawiania Państwu bardziej dopasowanych spersonalizowanych treści.  

 
Wszystkimi naszymi plikami cookie zarządza OneTrust, a klasyfikujemy je według 
następujących kategorii (więcej informacji na temat polityk OneTrust dotyczących ochrony 
prywatności i plików cookie można znaleźć pod adresami https://www.onetrust.com/privacy/ 
oraz https://www.onetrust.com/cookie-policy/):  
 

https://www.onetrust.com/privacy/
https://www.onetrust.com/cookie-policy/
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Rodzaje plików 
cookie  

Cel  

Ściśle niezbędne 
pliki cookie  

Są to pliki cookie, które są niezbędne dla funkcjonowania naszej witryny 
i nie można ich wyłączyć w naszych systemach.  Tworzone są zazwyczaj 
jedynie w odpowiedzi na wykonywane przez Państwa czynności polegające 
na żądaniu dostępu do usług, takie jak ustawianie swoich preferencji 
dotyczących prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa te pliki cookie nie wymagają 
Państwa zgody. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby 
blokowała te pliki cookie lub ostrzegała przed nimi, ale spowoduje to, że 
niektóre elementy witryny nie będą działać.  Te pliki cookie nie przechowują 
żadnych danych umożliwiających ustalenie tożsamości.  

Pliki cookie do 
personalizacji 
reklam  

Są to pliki cookie, które mogą być umieszczane za pośrednictwem naszej 
witryny przez naszych partnerów reklamowych.  Mogą być wykorzystywane 
przez naszych partnerów, aby tworzyć profil Państwa zainteresowań 
i wyświetlać Państwu odpowiednie reklamy w innych witrynach.  Pliki te nie 
przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na 
jednoznacznym identyfikowaniu Państwa przeglądarki i urządzenia 
internetowego. Jeżeli nie zaakceptują Państwo tych plików cookie, 
wyświetlane Państwu reklamy będą ukierunkowane w mniejszym stopniu. 
Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pomocą tych plików 
cookie odbywa się na podstawie Państwa zgody. 

Pliki cookie 
poprawiające 
wydajność  

Są to pliki cookie, które umożliwiają nam określenie liczby i źródeł 
odwiedzin, dzięki czemu możemy dokonywać pomiarów i doskonalić 
wydajność naszej witryny.  Pomagają nam ustalić, które strony są 
najbardziej i najmniej popularne, a także zobaczyć, w jaki sposób 
odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Dane gromadzone przez 
takie pliki cookie mają postać danych zbiorczych, przez co zazwyczaj nie 
można ich powiązać z określoną osobą fizyczną. Jednakże w określonych 
przypadkach gromadzone dane mogą zostać powiązane bezpośrednio 
z Państwem (o ile ujawnili Państwo swoją tożsamość JM, np. podczas 
tworzenia konta albo przesyłania do nas żądania). W zakresie, w jakim 
informacje przetwarzane w związku z plikami cookie poprawiającymi 
wydajność mogą w danym przypadku zostać z Państwem bezpośrednio 
powiązane albo w inny sposób kwalifikują się jako Dane osobowe, 
podstawą prawną takiego przetwarzania jest Państwa zgoda.  Jeżeli nie 
zaakceptują Państwo tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy 
odwiedzili Państwo naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej 
wydajności.  

Funkcyjne pliki 
cookie  

Są to pliki cookie, które umożliwiają witrynie internetowej poprawę 
funkcjonalności i personalizację.  Mogą być tworzone przez nas lub 
zewnętrznych usługodawców, których usługi dodaliśmy do naszych 
stron.  Jeżeli nie zaakceptują Państwo tych plików cookie, niektóre lub 
wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo. W zakresie, w jakim 
informacje przetwarzane w związku z funkcjonalnymi plikami cookie 
powinny w danym przypadku kwalifikować się jako Dane osobowe, 
podstawą prawną takiego przetwarzania jest Państwa zgoda. 

  
Jak można zarządzać plikami cookie? 

 
Preferencjami dotyczącymi plików cookie można zarządzać w naszej witrynie internetowej, 
klikając łącze „Ustawienia plików cookie”.    

Czy witryna internetowa odpowiada na sygnały „Nie śledź”?  
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Jeśli w Państwa przeglądarce jest włączona opcja „Nie śledź” albo jest z niej wysyłany 
sygnał Global Privacy Control, pliki cookie poprawiające wydajność i pliki cookie do 
personalizacji reklam będą wyłączone, dopóki nie udzielą Państwo wyraźnej zgody na ich 
włączenie.  
 
Wybory dotyczące reklam i zgody marketingowe 
  
Szanujemy Państwa prawa w zakresie sposobu wykorzystywania i udostępniania Państwa 
Danych osobowych.    

 
Zmiany Danych osobowych 
  

Mogą Państwo wprowadzać zmiany w swoich Danych osobowych, w tym dbać o ich 
poprawność, korzystając z ustawień konta albo kontaktując się z nami pod adresem 
privacy@jm.com.  
 

Poczta elektroniczna 
  

Aby zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail w przyszłości, mogą Państwo 
wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@jm.com w dowolnym momencie albo postąpić 
zgodnie z instrukcjami instrukcji podanymi na dole każdej otrzymanej od nas wiadomości e-
mail, a my natychmiast przestaniemy wysyłać Państwu wszelkie marketingowe i reklamowe 
wiadomości e-mail.  Należy pamiętać, że nawet jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania 
od nas wiadomości e-mail o charakterze promocyjnym, możemy nadal wysyłać Państwu 
wiadomości e-mail niemające charakteru promocyjnego, np. wiadomości dotyczące naszych 
bieżących relacji biznesowych z Państwem.    
 
W jaki sposób chronimy dane  
 
Bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych jest dla nas ważne.  Stosujemy odpowiednie 
techniczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, 
w tym Danych osobowych, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym 
dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.  Należy pamiętać, że pomimo tych 
wysiłków Johns Manville nie może zagwarantować bezpieczeństwa przechowywanych przez 
nas Danych osobowych, ani nie może zagwarantować, że przesyłane przez Państwa Dane 
osobowe nie zostaną przechwycone.    
 
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe 
  
Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe do czasu, gdy nie będą już niezbędne do 
osiągnięcia celu, w jakim zostały przekazane.  Możemy przechowywać Państwa Dane 
osobowe przez dłuższy okres do określonych celów w zakresie, w jakim mamy taki 
obowiązek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Możemy przechowywać Państwa 
Dane osobowe, aby chronić Państwa, inne osoby i siebie przed oszustwami, nadużyciami 
i nieupoważnionym dostępem.  Możemy również przechowywać Państwa dane osobowe, 
jeśli jest to konieczne do ochrony naszych praw lub do spełnienia określonych wymogów 
biznesowych.    
 
Usuniemy Państwa Dane osobowe, gdy nie będą one już potrzebne do osiągnięcia celu, 
w jakim je zgromadzono, albo na Państwa żądanie, z zastrzeżeniem wyjątków omówionych 
w niniejszej Informacji o ochronie prywatności albo wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, umowy lub regulacji.    
 
  

mailto:privacy@jm.com
mailto:privacy@jm.com
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Łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych  
 
Nasza witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych podmiotów 
zewnętrznych.  JM nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki w zakresie ochrony 
prywatności powiązanych witryn internetowych podmiotów zewnętrznych.  Łącza te służą 
wyłącznie wygodzie użytkownika i nie stanowią sponsorowania, popierania ani zatwierdzania 
przez JM treści, polityk ani praktyk takich witryn, ani żadnych produktów i rozwiązań, które 
mogą być oferowane za pośrednictwem takich witryn.  Zachęcamy, aby po opuszczeniu 
witryny internetowej JM poprzez kliknięcie łącza podmiotu zewnętrznego zapoznawali się 
Państwo z oświadczeniami o ochronie prywatności zamieszczonymi we wszystkich 
odwiedzanych witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych poprzez kliknięcie łącza 
„prywatność” — zwykle znajduje się ono w dolnej części każdej strony internetowej.  
 
Korzystanie z naszych usług przez dzieci  
 
JM nie zamierza gromadzić żadnych Danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 
18 lat.  Jeśli dowiemy się, że omyłkowo albo nieumyślnie zgromadziliśmy albo otrzymaliśmy 
Dane osobowe od dziecka bez odpowiedniej zgody, usuniemy takie dane.  Jeśli uznają 
Państwo, że omyłkowo albo nieumyślnie zgromadziliśmy jakiekolwiek informacje 
pochodzące od dziecka w wieku poniżej 18 lat albo go dotyczące, prosimy o kontakt pod 
adresem privacy@jm.com albo przy użyciu danych znajdujących się poniżej w części 
„Kontakt z nami”.  
   
Państwa zgoda dotycząca tego oświadczenia  
 
Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą Informacją i zachować jej kopię, aby móc odnieść 
się do niej w przyszłości.  Uzyskując dostęp do Usług, przeglądając je albo korzystając z nich 
w inny sposób, potwierdzają Państwo, że przeczytali Państwo niniejszą Informację 
o ochronie prywatności, zrozumieli ją i wyrażają zgodę na jej postanowienia.  Jeżeli nie 
wyrażają Państwo zgody na postanowienia niniejszej Informacji o ochronie prywatności, 
prosimy nie korzystać z Usług.  
 
Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie niezależnie od sposobu 
uzyskiwania dostępu do Usług i będzie obejmować wszelkie technologie lub urządzenia, za 
pośrednictwem których udostępniamy Państwu Usługi.  W przypadku jakichkolwiek pytań 
albo wątpliwości dotyczących polityk lub praktyk w zakresie Danych osobowych można 
skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w części „Kontakt z nami”.  
 
Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności  
 
Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, w tym 
w Informacjach uzupełniających, w dowolnym momencie, i poinformujemy Państwa 
o wszelkich takich zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji tej strony pod 
adresem JM.com. Data w górnej części niniejszej Informacji o ochronie prywatności informuje, 
kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja.    
 
Kontakt z nami 
  
Uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności, w tym sposobu 
uzyskania niniejszej Informacji o ochronie prywatności w łatwiej dostępnym formacie, należy 
przesyłać w wiadomości e-mail na adres privacy@jm.com.   
 
Z JM można również kontaktować się pod adresem naszej siedziby w Stanach 
Zjednoczonych:   
 

mailto:privacy@jm.com
https://www.jm.com/
mailto:privacy@jm.com.%C2%A0
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Johns Manville  
717 17th Street   
Denver, CO 80202, USA  
Osoba do kontaktu: Główny specjalista ds. ochrony prywatności  
Telefon: 1-866-256-1943  
Adres e-mail: privacy@jm.com  
  
Z Inspektorem ochrony danych JM w Niemczech można skontaktować się pod adresem: 
   
Johns Manville Europe GmbH  
Olaf Kahlen 
Data Protection Officer German JM Subsidiaries  [Inspektor ochrony danych jednostek 
zależnych JM w Niemczech]  
Werner-Schuller-Str.  1   
97877 Wertheim, Niemcy  
Telefon: +49(9342)801-206 
Adres e-mail: Datenschutzbeauftragter@jm.com   
   

Informacja dla mieszkańców Unii Europejskiej 
 

Mieszkańcom EOG lub Wielkiej Brytanii mogą przysługiwać dodatkowe prawa wynikające 
z Ogólnych rozporządzeń o ochronie danych obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej 
Brytanii („RODO”).  W niniejszym dodatku omówiono podstawę prawną, z której możemy 
korzystać w celu przetwarzania Państwa danych i przekazywania danych osobowych poza 
terytorium UE i Wielkiej Brytanii, a także przysługujące Państwu prawa wynikające 
z RODO.    
 
Jako operator tej witryny internetowej JM jest administratorem danych w rozumieniu RODO 
w zakresie czynności przetwarzania opisanych w niniejszej Informacji o ochronie 
prywatności. 
 
Johns Manville  
717 17th Street   
Denver, CO 80202, USA  
Osoba do kontaktu Główny specjalista ds. ochrony prywatności  
Telefon: 1-866-256-1943  
Adres e-mail: privacy@jm.com 
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych?  
 
Przetwarzanie przez nas takich Danych osobowych odbywa się zgodnie z następującymi 
podstawami prawnymi:  
 

• Realizacja umowy.  Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe w celu 
zarządzania naszymi zobowiązaniami umownymi wobec Państwa i ich 
realizacji.  Będziemy również gromadzić i przetwarzać Państwa Dane osobowe 
niezbędne do realizacji umowy.  

 
• Wywiązywanie się z obowiązków prawnych.  Możemy przetwarzać Państwa Dane 

osobowe w celu wywiązywania się z obowiązków prawnych, którym 
podlegamy.  Może to obejmować wszelkie wymogi dotyczące przedstawiania 
poddanych audytowi sprawozdań finansowych, wszelkie zobowiązania prawne do 
udostępniania danych organom porządkowym, organom publicznym lub 
rządowym oraz zachowania zgodności z procesami prawnymi.  
 

mailto:privacy@jm.com
mailto:Datenschutzbeauftragter@jm.com
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• Nasz prawnie uzasadniony interes.  Mamy prawnie uzasadniony interes 
w prowadzeniu czynności przetwarzania.  Przykładowo mamy prawnie 
uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa Danych osobowych w celu 
zapobiegania oszustwom oraz zwiększania bezpieczeństwa sieci i informacji, 
identyfikowania trendów użytkowania, określania skuteczności kampanii 
promocyjnych, rozszerzania naszej działalności biznesowej oraz ulepszania 
naszych usług i treści, jak również funkcjonalności naszych Usług.  Nasze 
prawnie uzasadnione interesy obejmują także zapewnianie Państwu żądanych, 
wyświetlanych, wzbudzających zainteresowanie albo kupowanych produktów 
i usług oraz komunikację dotyczącą Państwa konta albo zawieranych z nami 
transakcji.  Ogólnie rzecz biorąc, nasz prawnie uzasadniony interes związany 
z wykorzystywaniem przez nas Państwa Danych osobowych polega na 
efektywnej realizacji lub zarządzaniu (i) sposobem korzystania przez Państwa 
z naszych Usług lub (ii) naszą relacją biznesową z Państwem. W przypadkach, 
w których opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w określonym 
celu, uważamy, że Państwa interesy i prawa czy wolności nie są nadrzędne 
w stosunku do naszego prawnie uzasadnionego interesu ze względu na (a) 
regularną weryfikację opisanych w niniejszej Informacji czynności przetwarzania 
i powiązaną dokumentację, (b) ochronę Państwa Danych osobowych przez nasze 
procesy dotyczące prywatności danych, (c) zapewnianą przejrzystość w zakresie 
czynności przetwarzania oraz (d) prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do 
czynności przetwarzania. 
 

• Zgoda.  Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa Danych 
osobowych.  Po wyrażeniu zgody mogą Państwo zmienić zdanie w dowolnym 
momencie.    
 

• Niezbędność do dochodzenia albo odpierania roszczeń prawnych.  Jeśli wniosą 
Państwo roszczenie przeciwko nam albo my wniesiemy roszczenie przeciwko 
Państwu, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym 
roszczeniem.  

 
Przekazywanie Danych osobowych 
  
JM jest globalną grupą spółek z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych.  JM prowadzi 
działalność na całym świecie, dlatego może zaistnieć konieczność przekazania Danych 
osobowych do innych krajów poza Państwa kraj zamieszkania.  Przykładowo Dane osobowe 
przekazane przez Państwa podczas pobytu na terenie UE, państwa członkowskiego EOG, 
Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii mogą być przekazywane do Stanów 
Zjednoczonych.  W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych nie wydano decyzji ani nie 
uchwalono przepisów stwierdzających odpowiedni stopień ochrony.  RODO zezwala na takie 
przekazywanie, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem 
a JM, jeśli uzyskamy Państwa wyraźną zgodę na takie przekazywanie albo jeśli przekazanie 
Danych osobowych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Przepisy prawa 
w Stanach Zjednoczonych mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak RODO 
albo przepisy prawa innych jurysdykcji, w których mogą Państwo przebywać.    
  
W przypadku przekazywania Danych osobowych z UE, EOG, Wielkiej Brytanii albo innego 
kraju objętego zobowiązaniami dotyczącymi przekazywania Danych osobowych za granicę 
zapewnimy odpowiednie środki bezpieczeństwa, np. stosowanie standardowych klauzul 
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską albo Państwa zgodę.  Przykładowo 
spółka JM w Stanach Zjednoczonych i jej jednostki zależne w UE zawarły umowę 
wewnątrzgrupową uwzględniającą standardowe klauzule umowne.  W umowie 
wewnątrzgrupowej określono wymogi prawne dotyczące wykorzystywania Danych 
osobowych przez JM oraz opisano środki techniczne i organizacyjne stosowane przez JM 
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w celu ochrony i zabezpieczania Danych osobowych.  Aby uzyskać kopię środków 
bezpieczeństwa, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych powyżej 
w części „Kontakt z nami”.  
 
Prawa przysługujące mieszkańcom Europy 
  
Jako mieszkańcy EOG albo Wielkiej Brytanii mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem 
podjęcia następujących działań w odniesieniu do Państwa Danych osobowych, które 
przechowujemy, z zastrzeżeniem określonych warunków:  
 

• Prawo do uzyskania dostępu do danych: mogą Państwo zażądać od nas 
potwierdzenia, czy dotyczące Państwa Dane osobowe są przetwarzane, a jeśli na to 
miejsce, mogą Państwo zażądać dostępu do Danych osobowych. 

• Prawo do sprostowania danych: mają Państwo prawo uzyskać od nas sprostowanie 
nieprawidłowych Danych osobowych na Państwa temat. 

• Prawo do usunięcia danych: w określonych okolicznościach mają Państwo prawo 
uzyskać usunięcie przez nas Danych osobowych na Państwa temat. 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania: w określonych okolicznościach mogą 
Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. 

• Prawo do przenoszenia danych: w określonych okolicznościach mają Państwo 
prawo otrzymać Dane osobowe na Państwa temat w ustrukturyzowanym, powszechnie 
stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają Państwo 
prawo przekazać te dane innemu administratorowi. 

• Prawo do sprzeciwu: w określonych okolicznościach mają Państwo prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na Państwa temat. 

 
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy złożyć żądanie, wysyłając 
wiadomość e-mail na adres privacy@jm.com. Możemy poprosić Państwa o określone 
informacje, które umożliwią potwierdzenie Państwa tożsamości przed przetworzeniem 
żądania.    
 
Należy mieć na uwadze, że w przypadku tych praw obowiązują wyjątki wynikające z RODO 
i obowiązujących przepisów prawa miejscowego.  Przykładowo możemy odmówić dostępu 
do Państwa danych, jeśli udostępnienie informacji spowodowałoby ujawnienie Danych 
osobowych dotyczących innej osoby lub jeśli mamy prawny zakaz ujawniania takich 
informacji.  Jeśli odrzucimy Państwa żądanie, poinformujemy Państwa o powodzie jego 
odrzucenia, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych.    
  
Jeśli uważają Państwo, że sposób przetwarzania Państwa Danych osobowych narusza 
postanowienia RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych, mogą Państwo również 
złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, bez uszczerbku dla innych środków 
prawnych. 
 
Więcej informacji na temat organu regulacyjnego ds. ochrony danych można znaleźć tutaj.  
  

Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia  
 

Mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują określone prawa dotyczące ich danych 
osobowych.    
 
Niniejsza Informacja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku mieszkańców stanu 
Kalifornia.  Nie ma ona zastosowania do Danych osobowych, które gromadzimy od 
obecnych bądź potencjalnych pracowników albo kandydatów do pracy; nie ma ona również 
zastosowania do Danych osobowych gromadzonych od pracowników, właścicieli, 

mailto:privacy@jm.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en
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dyrektorów, członków zarządu lub wykonawców jednostek biznesowych w toku dostarczania 
lub otrzymywania przez nas usług lub produktów związanych z prowadzeniem działalności.    
 
Jakie informacje gromadzimy?  
 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy gromadziliśmy w celach biznesowych następujące kategorie 
Danych osobowych:  
 
Kategoria  

  
Przykłady  

  
Gromadzone  Kategorie podmiotów 

zewnętrznych, którym są 
ujawniane Dane  

  
Dane 
identyfikacyjne  
  

Imię i nazwisko, alias, 
adres pocztowy, unikalny 
identyfikator osoby, 
identyfikator internetowy, 
adres IP, adres e-mail, 
nazwa konta, numer 
ubezpieczenia 
społecznego, numer prawa 
jazdy, numer paszportu 
bądź inne podobne 
identyfikatory.  
  

Tak  Usługodawcy; systemy 
operacyjne i platformy 

Dane osobowe   
  

Imię i nazwisko, podpis, 
numer ubezpieczenia 
społecznego, cechy 
fizyczne albo opis, adres, 
numer telefonu, numer 
paszportu, numer prawa 
jazdy albo stanowego 
dowodu tożsamości, numer 
polisy ubezpieczeniowej, 
informacje dotyczące 
wykształcenia 
i zatrudnienia, historia 
zatrudnienia, numer 
rachunku bankowego, 
numer karty kredytowej, 
numer karty debetowej lub 
jakiekolwiek inne dane 
finansowe, dane medyczne 
albo dane dotyczące 
ubezpieczenia 
zdrowotnego.  
  
Niektóre Dane osobowe 
zawarte w tej kategorii 
mogą się pokrywać 
z innymi kategoriami.  
  

Tak  Usługodawcy; systemy 
operacyjne i platformy 
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Kategoria  
  

Przykłady  
  

Gromadzone  Kategorie podmiotów 
zewnętrznych, którym są 

ujawniane Dane  
  

Cechy chronione 
na mocy prawa 
stanu Kalifornia 
albo prawa 
federalnego  

Wiek (w przypadku osób 
w wieku co najmniej 40 lat), 
rasa, kolor skóry, 
pochodzenie, narodowość, 
obywatelstwo, religia albo 
wyznanie, stan cywilny, 
stan zdrowia, 
niepełnosprawność 
fizyczna albo umysłowa, 
płeć (w tym płeć kulturowa, 
tożsamość płciowa, 
ekspresja płciowa, ciąża 
albo poród i związane 
z nimi stany zdrowia), 
orientacja seksualna, 
status weterana i stosunek 
do służby wojskowej, 
informacje genetyczne 
(w tym informacje 
genetyczne dotyczące 
rodziny).  

Tak  Usługodawcy; systemy 
operacyjne i platformy  

Informacje 
handlowe  
  

Dokumentacja majątku 
osobistego, nabyte, 
uzyskane bądź rozważane 
produkty bądź usługi albo 
inne dane dotyczące 
przeszłych bądź przyszłych 
zakupów i zachowań 
konsumenckich.  
  

Tak  Usługodawcy; systemy 
operacyjne i platformy 

Informacje 
biometryczne  

Cechy genetyczne, 
fizjologiczne, behawioralne 
i biologiczne, wzorce 
aktywności służące do 
wyodrębnienia wzoru, bądź 
innego identyfikatory albo 
informacje umożliwiające 
ustalenie tożsamości, takie 
jak odciski palców, skan 
twarzy i dźwięk głosu, skan 
tęczówki albo siatkówki, 
naciskanie klawiszy, chód 
albo inne wzorce fizyczne 
oraz dane dotyczące snu, 
stanu zdrowia lub ćwiczeń.  

Nie  Brak  
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Kategoria  
  

Przykłady  
  

Gromadzone  Kategorie podmiotów 
zewnętrznych, którym są 

ujawniane Dane  
  

Dane dotyczące 
aktywności 
w Internecie albo 
w podobnej sieci  
  

Historia przeglądania, 
historia wyszukiwania, 
informacje na temat 
interakcji konsumenta 
z witryną internetową, 
aplikacją albo reklamą.  
  

Tak  Usługodawcy; dostawcy 
usług internetowych 
i odbiorcy danych z plików 
cookie  

Dane 
geolokalizacyjne  
  

Lokalizacja fizyczna albo 
informacje na temat 
przemieszczania się.  
  

Tak  Usługodawcy; systemy 
operacyjne i platformy; 
dostawcy usług 
internetowych i odbiorcy 
danych z plików cookie  

Dane dotyczące 
wrażeń 
zmysłowych  
  

Informacje dźwiękowe, 
elektroniczne, wizualne, 
termiczne, zapachowe czy 
inne podobne informacje.    
  

Tak  Usługodawcy; systemy 
operacyjne i platformy  

Informacje 
zawodowe bądź 
związane 
z zatrudnieniem  
  

Informacje na temat 
przeszłego albo obecnego 
zatrudnienia albo ocen 
wyników.  
  

Tak  Usługodawcy; systemy 
operacyjne i platformy 

Dane dotyczące 
wykształcenia 
niedostępne 
publicznie  

Bezpośrednio związana 
z uczniem dokumentacja 
dotycząca wykształcenia 
prowadzona przez 
instytucję edukacyjną albo 
podmiot działający w jej 
imieniu, na przykład oceny, 
transkrypty ocen, listy 
obecności, harmonogramy 
ucznia, kody 
identyfikacyjne ucznia, 
informacje finansowe 
ucznia lub dokumentacja 
dyscyplinarna ucznia.  

Tak  Usługodawcy  

Wnioski 
wyciągnięte na 
temat 
konsumenta  
  

Wnioski wyciągnięte na 
podstawie powyższych 
Danych osobowych, 
służące stworzeniu profilu 
konsumenta 
odzwierciedlającego 
preferencje, cechy, 
tendencje psychologiczne, 
predyspozycje, 
zachowanie, postawy, 
inteligencję, zdolności bądź 
możliwości konsumenta.  
  

Tak  Usługodawcy; systemy 
operacyjne i platformy; 
dostawcy usług 
internetowych i odbiorcy 
danych z plików cookie  
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Kategoria  
  

Przykłady  
  

Gromadzone  Kategorie podmiotów 
zewnętrznych, którym są 

ujawniane Dane  
  

Wrażliwe dane 
osobowe  

Dane osobowe ujawniające 
(a) numer ubezpieczenia 
społecznego, prawa jazdy, 
stanowego dowodu 
tożsamości lub paszportu; 
(b) numer logowania do 
konta, konta finansowego, 
karty debetowej albo 
kredytowej w połączeniu 
z wymaganym kodem 
zabezpieczającym albo 
kodem dostępu, hasłem 
albo danymi 
uwierzytelniającymi 
umożliwiającymi dostęp do 
konta; (c) dokładną 
geolokalizację; (d) rasę 
albo pochodzenie etniczne, 
przekonania religijne albo 
światopoglądowe, bądź 
przynależność do 
związków zawodowych; (e) 
treść poczty, wiadomości e-
mail oraz wiadomości 
tekstowych konsumenta, 
chyba że docelowym 
odbiorcą korespondencji 
jest dana jednostka 
biznesowa, albo (f) dane 
genetyczne.     
   
Dane biometryczne 
przetwarzane w celu 
jednoznacznej identyfikacji 
konsumenta, Dane 
osobowe gromadzone 
i analizowane pod kątem 
stanu zdrowia, życia 
seksualnego lub orientacji 
seksualnej konsumenta.     
   
Niektóre wrażliwe Dane 
osobowe zawarte w tej 
kategorii mogą się 
pokrywać z innymi 
kategoriami.  

Nie  Brak  

  
W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedawaliśmy ani nie udostępnialiśmy Danych 
osobowych dotyczących konsumentów.  Nie mamy faktycznej wiedzy na temat tego, abyśmy 
sprzedawali Dane osobowe osób małoletnich poniżej 16. roku życia.    
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Źródła, z których pozyskujemy Dane osobowe  
 
Gromadzimy Państwa Dane osobowe bezpośrednio od Państwa na podstawie Państwa 
interakcji z naszą witryną internetową, z publicznie dostępnych źródeł oraz od podmiotów 
zewnętrznych, które gromadzą Dane Osobowe bezpośrednio od Państwa.  Więcej informacji 
można znaleźć powyżej w części „Jakie Dane osobowe gromadzimy”.  
   
Cele biznesowe i handlowe związane z gromadzeniem Danych osobowych  
 
Państwa Dane osobowe są wykorzystywane w celu:  

• przedstawiania naszej witryny internetowej i treści w niej zawartych na Państwa 
urządzeniu w odpowiedni i skuteczny sposób;  

• kontaktowania się z Państwem w celu udostępniania Państwu informacji albo usług, 
których żądają Państwo od nas;  
• przekazywania informacji reklamowych o możliwościach, usługach albo wydarzeniach 
specjalnych, które mogą Państwa zainteresować;  
• zapewniania obsługi klienta, rozwiązywania problemów, zarządzania kontami 

i odpowiadania na żądania, pytania albo uwagi;  
• realizacji zobowiązań umownych i wykonywania naszych praw;  
• powiadamiania Państwa o wszelkich nowościach, aktualizacjach albo zmianach 
w naszych usługach.  

 
Prawa przysługujące mieszkańcom stanu Kalifornia 
  
Mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują określone prawa związane z Danymi 
osobowymi.  W tej części opisano przysługujące Państwu prawa oraz wyjaśniono, w jaki 
sposób można z nich skorzystać.    
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Prawo  Wyjaśnienie  
Prawo do uzyskania 
informacji na temat 
gromadzonych, 
ujawnianych, 
udostępnianych albo 
sprzedawanych danych 
osobowych  

Mają Państwo prawo do zażądania udostępnienia informacji na 
temat tego, jakie Dane osobowe na Państwa temat gromadzimy, 
wykorzystujemy oraz ujawniamy podmiotom zewnętrznym.  O ile 
wyraźne nie zażądają Państwo informacji na temat konkretnych 
gromadzonych danych na Państwa temat, w odpowiedzi na 
żądanie dotyczące prawa do uzyskania informacji otrzymają 
Państwo następujące informacje:     
• kategorie gromadzonych, sprzedawanych lub 
udostępnianych Danych osobowych; 
• kategorie źródeł, z których pozyskujemy Dane osobowe;   
• kategorie podmiotów zewnętrznych, którym są 
sprzedawane, udostępniane albo ujawniane Dane osobowe;   
• cel biznesowy albo handlowy związany z gromadzeniem, 
udostępnianiem albo sprzedażą Danych osobowych;   
• kategorie Danych osobowych ujawnianych w celu 
biznesowym oraz kategorie osób, którym ujawniono dane 
w celu biznesowym.   

  
Informacje te zostaną Państwu przekazane nieodpłatnie, chyba 
że stwierdzimy, że Państwa żądanie jest w sposób oczywisty 
bezzasadne albo przesadne.Mają Państwo prawo do zażądania 
tych informacji dwa razy w okresie 12 miesięcy.  
  
W przypadku przysługującego konsumentowi prawa do 
uzyskania informacji obowiązują również określone wyjątki.Jeżeli 
ma zastosowanie jakikolwiek wyjątek, poinformujemy o tym 
w odpowiedzi.  

Prawo do usunięcia 
danych  

Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia przez nas 
i naszych usługodawców wszelkich Danych osobowych na 
Państwa temat, które pozyskaliśmy od Państwa, po otrzymaniu 
żądania możliwego do zweryfikowania.  W przypadku tego 
prawa obowiązują określone wyjątki.  Jeżeli ma zastosowanie 
jakikolwiek wyjątek, poinformujemy o tym w odpowiedzi.  

Prawo do poprawiania 
danych  

Biorąc pod uwagę charakter Danych osobowych i cele związane 
z ich przetwarzaniem, mają Państwo prawo zażądać, abyśmy 
poprawili nieścisłości w Państwa Danych osobowych 
w stosownych przypadkach.  

  
Zgłaszanie żądań  
 

W celu skorzystania z praw przysługujących konsumentom w stanie Kalifornia należy złożyć 
żądanie, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@jm.com  lub dzwoniąc pod 
bezpłatny numer telefonu 1-866-256-1943.  
  

Weryfikacja żądań  
 

Aby przetworzyć żądanie otrzymane jedną z wyżej opisanych dróg, musimy zweryfikować, 
czy osoba, która złożyła żądanie, jest odpowiednim konsumentem ze stanu Kalifornia bądź 
przedstawicielem upoważnionym do występowania w imieniu konsumenta ze stanu 
Kalifornia.  Aby zweryfikować tożsamości konsumenta ze stanu Kalifornia w celu 
przetworzenia żądania dotyczącego praw, możemy poprosić o podanie maksymalnie trzech 
elementów Danych osobowych w celu porównania ich z naszą dokumentacją.  Możemy 
również zażądać od konsumenta, którego Dane Osobowe stanowią przedmiot żądania, 

mailto:privacy@jm.com
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podpisanego oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.    
 
Do złożenia możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta nie jest wymagane, aby 
utworzyli Państwo u nas konto.    
Będziemy wykorzystywać Dane Osobowe podane w Państwa żądaniu jedynie w celu 
weryfikacji Państwa tożsamości oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa 
żądanie.  Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dodatkowych działań niezbędnych do 
weryfikacji tożsamości konsumentów ze stanu Kalifornia, jeśli będziemy mieć powody, aby 
uważać, że żądanie jest nieuczciwe.  
 

Upoważnieni przedstawiciele  
 

Mogą Państwo wybrać osobę bądź przedsiębiorstwo zarejestrowane u Sekretarza Stanu 
Kalifornia i upoważnić je do działania w Państwa imieniu w zakresie składania żądań 
(„Upoważniony przedstawiciel”).  Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z usług 
Upoważnionego przedstawiciela, wymagamy, aby udzielili Państwo tej osobie pisemnego 
zezwolenia na złożenie przez nią Państwa żądania. Wymagana jest również weryfikacja 
Państwa tożsamości.  W przeciwnym razie JM może odrzucić Państwa żądanie.  
 

Informacja dla mieszkańców Kanady 

Mieszkańcom Kanady mogą przysługiwać dodatkowe prawa wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności w każdej jurysdykcji w Kanadzie, w której 
JM prowadzi działalność, w tym między innymi Ustawy o ochronie danych osobowych 
(Alberta) lub Ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych 
(Kanada). W niniejszym dodatku omówiono przekazywanie Danych osobowych poza 
terytorium Kanady oraz przysługujące Państwu prawa wynikające z kanadyjskich przepisów 
dotyczących ochrony prywatności.    

Przekazywanie Danych osobowych poza terytorium Kanady 

Jak określono powyżej, może być konieczne przekazanie przez nas Danych Osobowych 
usługodawcom zewnętrznym, na przykład usługodawcom w innych krajach poza Kanadą.  
Przykładowo Dane osobowe przekazane przez Państwa podczas pobytu w Kanadzie mogą 
być przekazywane poza terytorium Kanady do Stanów Zjednoczonych lub EOG.  Dane 
osobowe przekazywane lub przechowywane poza terytorium Kanady podlegają przepisom 
prawa tej zagranicznej jurysdykcji i mogą być udostępniane rządowi, sądom, organom 
porządkowym lub organom regulacyjnym w tej jurysdykcji. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji proszę skontaktować się z naszym głównym specjalistą ds. ochrony prywatności. 

Prawa przysługujące mieszkańcom Kanady 

Jako mieszkańcy Kanady mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem podjęcia 
następujących działań w odniesieniu do Państwa Danych osobowych, które przechowujemy, 
z zastrzeżeniem określonych warunków:  

• Prawo do uzyskania dostępu do danych: mogą Państwo zażądać dostępu do 
Danych osobowych, które przechowujemy. 

• Prawo do sprostowania danych: mają Państwo prawo uzyskać od nas sprostowanie 
nieprawidłowych Danych osobowych na Państwa temat. 

• Prawo do usunięcia danych: w określonych okolicznościach mają Państwo prawo 
uzyskać usunięcie przez nas Danych osobowych na Państwa temat. 
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• Prawo do ograniczenia przetwarzania: w określonych okolicznościach mogą 
Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. 

• Prawo do wycofania zgody: jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa 
Danych osobowych, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, ze 
skutkiem na przyszłość.  

• Prawo do sprzeciwu: w określonych okolicznościach mają Państwo prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na Państwa temat. 

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy złożyć żądanie, wysyłając 
wiadomość e-mail na adres privacy@jm.com. Możemy poprosić Państwa o określone 
informacje, które umożliwią potwierdzenie Państwa tożsamości przed przetworzeniem 
żądania.    

Należy mieć na uwadze, że w przypadku tych praw obowiązują wyjątki wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa kanadyjskiego. Będziemy dążyć do rozstrzygania sporów 
lub skarg zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki i obowiązującymi przepisami prawa.  

Jeśli uważają Państwo, że sposób przetwarzania Państwa Danych osobowych narusza 
przepisy prawa kanadyjskiego dotyczące ochrony prywatności lub inne przepisy prawa 
o ochronie danych, mogą Państwo również złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, 
bez uszczerbku dla innych środków prawnych. 
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