Ostatnia zmiana polityki: 31 stycznia 2019 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Bridgestone Europe NV/SA, spółka utworzona zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą
przy Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia, o numerze w rejestrze 0441.192.820,
oraz jej filie i oddziały z siedzibą w Unii Europejskiej („Bridgestone” lub „my”) przetwarzają
dane osobowe zebrane od użytkownika („użytkownik”) lub go dotyczące.
Ponieważ Bridgestone posiada siedzibę w Unii Europejskiej, przetwarza dane osobowe
użytkownika zgodnie z odpowiednimi unijnymi przepisami o ochronie danych i innymi
postanowieniami ustawowymi.
Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) zawiera informacje na temat zbierania
i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, wskazuje możliwości sprawowania przez
użytkownika kontroli nad ich wykorzystaniem oraz opisuje praktyki Bridgestone stosowane
do danych zebranych w jej aplikacjach, które zawierają łącza do niniejszej Polityki lub się do
niej odwołują (na przykład witryny internetowe, aplikacje desktopowe lub mobilne, media
społecznościowe oraz wiadomości e-mail w formacie HTML), jak również poprzez sprzedaż
internetową i działania marketingowe (łącznie „Usługi”).
1. Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują użytkownika
Usługi jako osobę fizyczną, przy czym identyfikacja „pośrednia” odbywa się po połączeniu
ich z innymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem, nazwą użytkownika, adresem
pocztowym, adresem e-mail i numerem telefonu, unikatowym identyfikatorem urządzenia
takim jak adres IMEI lub MAC albo adres IP.
2. Jak i dlaczego Bridgestone zbiera dane osobowe?
a) Informacje przekazywane przez użytkownika
Gdy użytkownik korzysta z Usług, Bridgestone może zbierać jego dane osobowe. Użytkownik
zostanie we wszystkich przypadkach poproszony o wyraźną zgodę na zbieranie i dalsze
przetwarzanie jego danych osobowych, a co najmniej poinformowany, że takie
przetwarzanie następuje na podstawie innej zgodnej z prawem przyczyny. Bridgestone
będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów wskazanych poniżej lub
określonych podczas zwracania się o jego zgodę. Bridgestone nie zbiera i nie przetwarza
dodatkowych ani innych rodzajów danych osobowych niż jest to konieczne do realizacji
odpowiednich celów. Bridgestone wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w sposób określony
w niniejszej Polityce, chyba że użytkownik udzielił wyraźnej zgody na wykorzystanie jego
danych w inny sposób. Jeśli Bridgestone zamierza wykorzystywać dane osobowe
użytkownika do celów, dla których były pierwotne zbierane, poinformuje o tym użytkownika
z wyprzedzeniem, a jeśli podstawą zbierania jest zgoda użytkownika, wykorzysta jego dane
osobowe do innego celu wyłącznie za jego zgodą.
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W przypadku gdy, jako podstawę przetwarzania danych, Bridgestone przyjmuje zgodę
użytkownika, użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdym formularzu rejestracyjnym znajduje się informacja o rodzaju zbieranych przez
Bridgestone danych osobowych – różne cele mogą wymagać zbierania różnych danych, na
przykład:
• aby otrzymywać informacje promocyjne, użytkownik musi podać swoje imię
i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i/lub numer telefonu;
• aby rejestrować się w konkursach i innych akcjach promocyjnych, użytkownik musi
podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i/lub numer
telefonu;
• aby skontaktować się z Bridgestone za pośrednictwem formularza kontaktowego
w celu uzyskania informacji na temat opon, użytkownik musi podać swoje imię
i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, markę i model swojego samochodu,
a także markę, kategorię i rozmiar opon w swoim samochodzie oraz przebieg;
• aby utworzyć konto użytkownika i korzystać z naszych internetowych narzędzi lub
aplikacji biznesowych, na przykład sklepów internetowych, terminarzy
internetowych, aplikacji do zarządzania flotą, cenników, zapytań itd., użytkownik
musi podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę
użytkownika i hasło oraz dane pojazdu, w tym numer rejestracyjny, markę i model
samochodu, datę rejestracji;
• aby utworzyć konto użytkownika w mediach społecznościowych, na blogach, forach,
stronach dyskusyjnych i platformach informacyjnych, użytkownik musi podać imię
i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło;
• aby dalej wykorzystywać powyższe narzędzia do ich celu (np. złożenia zamówienia),
użytkownik musi podać dodatkowe dane, np. adres zamieszkania i dane do wysyłki;
• aby świadczyć użytkownikowi subskrybowane przez niego usługi zarządzania
oponami i pojazdami, Bridgestone może wymagać zgody osoby, które dane dotyczą,
na zbieranie danych o zachowaniach kierowców i ich położeniu geograficznym
w ramach funkcji dostępnych w Usługach.
b) Informacje, które Bridgestone uzyskuje, gdy użytkownik korzysta z Usług
Bridgestone stale dąży do zwiększenia komfortu użytkownika przeglądającego witryny
firmowe lub nawiązującego kontakt z firmą w inny sposób.
Bridgestone może zbierać dane osobowe użytkownika, gdy kontaktuje się on z Bridgestone
i korzysta z Usług firmy. Zbierane dane osobowe obejmują między innymi:
• Aktywność użytkownika na naszej stronie internetowej oraz w aplikacjach
na telefon komórkowy. Są to dane dotyczące aktywności użytkownika
w internecie (odwiedzane przez niego strony i czas wizyt; preferowany język;
elementy, które użytkownik kliknął na stronie; ile czasu użytkownik spędził na
stronie; jakie produkty użytkownik umieszcza w koszyku w naszym sklepie
internetowym; jakie produkty i usługi kupił oraz ile zapłacił).
• Informacje o urządzeniu i przeglądarce. Są to dane techniczne dotyczące
urządzenia lub przeglądarki wykorzystywanych przez użytkownika w celu uzyskania
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dostępu do naszej strony internetowej (np. adres IP, nagłówki HTTP i inne sygnały
protokołu transferu internetowego, ciągi agenta użytkownika, typ urządzenia,
rozdzielczość ekranu, geolokalizacja urządzenia, wersja systemu operacyjnego
i identyfikatory urządzenia, np. IDFA w przypadku Apple’a lub ID reklam
w przypadku Androida).
• Pliki cookie, web beacony i podobne technologie. Pliki cookie to małe,

zazwyczaj losowo szyfrowane pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze
lub urządzeniu użytkownika, aby pomóc jego przeglądarce w poruszaniu się po
naszej stronie internetowej. Web beacony to małe obrazki lub obiekty osadzone
w stronach WWW lub wiadomościach e-mail i zwykle niewidoczne dla
przeglądających, które umożliwiają Bridgestone sprawdzenie, czy dana strona
została wyświetlona. Web beacony stosuje się zasadniczo w połączeniu z plikami
cookie, a Bridgestone wykorzystuje obie metody w ten sam sposób. Prosimy
również o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie, w której znajdują się
szczegółowe informacje na temat plików cookie i web beaconów, w tym zarządzania
nimi, konkretnych celów, kategorii danych, które pomagają przechowywać, oraz
okresów ważności.

3. Co robimy z danymi osobowymi użytkowników?
W zależności od korzystania przez użytkowników z Usług Bridgestone może, na przykład,
zbierać i wykorzystywać ich dane osobowe do następujących celów („Cele”):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

rejestracja jako użytkownik Usług i świadczenie zamówionych Usług;
zgodność z ustawami i przepisami;
realizacja uzasadnionych interesów gospodarczych Bridgestone;
komunikacja oraz odpowiadanie na zapytania użytkownika;
zapewnienie funkcjonalności strony internetowej Bridgestone oraz cele związane
z zarządzaniem stroną pod kątem technicznym i funkcjonalnym;
zapewnienie, że treści Usług są przedstawiane użytkownikowi w sposób najbardziej
skuteczny dla niego i jego urządzenia;
zawieranie transakcji z klientem, dostawcami i kontrahentami oraz cele związane
z przetwarzaniem zamówień produktów i usług Bridgestone;
przetwarzanie i obsługa skarg i wniosków;
badanie i analizowanie rynku oraz wykorzystania przez klientów produktów i usług
Bridgestone (np. oparta na czujnikach analiza danych opon i pojazdów, prośby
skierowane do użytkowników o opinie na temat produktów i usług lub
o wypełnienie ankiety lub kwestionariusza);
pomoc w ocenianiu, poprawianiu i ulepszaniu produktów i usług Bridgestone;
ewidencja
wewnętrzna;
reklamowanie produktów i usług Bridgestone lub powiązanych produktów, w tym
przekazywanie użytkownikowi informacji, o które poprosił Bridgestone (patrz
poniższy punkt dotyczący marketingu bezpośredniego);
analizowanie, rozwijanie, poprawa i optymalizacja stosowania, funkcjonowania
i wyników naszych Usług;

3

•

•
•
•

•
•
•

profilowanie i segmentacja klientów na podstawie cech demograficznych,
geograficznych i behawioralnych w celu lepszego zrozumienia zainteresowań
i preferencji (potencjalnych) klientów Bridgestone oraz skuteczniejszej komunikacji
z nimi;
zarządzanie bezpieczeństwem stron internetowych, sieci i systemu;
komunikacja z użytkownikiem w serwisach społecznościowych stron
trzecich;
poprzez stosowanie plików cookie i web beaconów w połączeniu z niektórymi
stronami internetowymi Bridgestone, Bridgestone i jego dostawcy stron
internetowych sporządzają zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkownika na
tych stronach internetowych, aby wyświetlać mu ukierunkowane reklamy na
platformach i stronach internetowych osób trzecich, dotyczące produktów i usług,
którymi użytkownik jest zainteresowany. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać
ukierunkowanych reklam, w Polityce Bridgestone w zakresie plików cookie znajdują
się wskazówki, jak zablokować wyświetlanie ukierunkowanych reklam;
organizowanie konkursów, zawodów i innych działań promocyjnych;
rekrutacja (jeśli użytkownik przekazał Bridgestone swoje dane w tym celu);
oraz
powiadamianie użytkownika o niektórych zmianach w Usługach.

Bridgestone nie zbiera danych osobowych, które nie są istotne dla celów określonych
powyżej lub zakomunikowanych użytkownikowi w momencie pytania go o zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. Bridgestone nie zachowuje danych osobowych dłużej niż
to konieczne dla tych celów lub odpowiednio przez okres wskazany w umowie lub ustawie.
Oznacza to, że Bridgestone wykorzystuje dane osobowe użytkownika:
• do momentu aż użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się takiemu
przetwarzaniu, przy czym możliwość wyrażenia sprzeciwu znajduje się w każdym
egzemplarzu korespondencji – w przypadku gdy Bridgestone przetwarza dane
osobowe użytkownika na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu i gdy
sprzeciw jest słuszny (np. działania marketingu bezpośredniego, jeśli są
prowadzone).
• do momentu wygaśnięcia prawnie uzasadnionego interesu – w przypadku gdy
Bridgestone przetwarza dane osobowe użytkownika w celu zabezpieczenia tego
interesu i gdy sprzeciw nie jest słuszny, np. zapewnienie wykonania przez
użytkownika jego zobowiązań i zapobiegania oszustwom;
• do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego – w przypadku gdy Bridgestone
przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie takiego obowiązku;
• przez okres świadczenia usługi lub wykonywania działania, o które zawnioskował
użytkownik, bądź do momentu rezygnacji użytkownika z tej usługi/działania –
w przypadku gdy Bridgestone przetwarza dane osobowe w związku ze świadczonymi
na rzecz użytkownika usługami, a nie istnieje inny cel uzasadniający zachowanie
tych danych;
• do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadku gdy Bridgestone,
przetwarzając dane osobowe, polega wyłącznie na zgodzie użytkownika i nie ma
prawnie uzasadnionego interesu, aby przechowywać dane osobowe (a w każdym
egzemplarzu korespondencji oferowana jest możliwość cofnięcia zgody)
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Zasadniczo Bridgestone będzie usuwać dane osobowe zebrane od użytkownika, gdy nie są
już one niezbędne do osiągnięcia celów, do których zostały pierwotnie zebrane. Firma
Bridgestone może jednak zostać zobowiązana do przechowywania danych osobowych
użytkownika przez dłuższy okres z uwagi na wymogi prawne.
4. Poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Wszystkie dane osobowe zebrane od użytkowników są przechowywane w bezpiecznej
infrastrukturze, którą zarządzamy przy pomocy dostawców zewnętrznych w sposób opisany
w punkcie 5 niniejszej Polityki.

Bridgestone bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa danych. Zapewniając odpowiedni
poziom bezpieczeństwa, spółka wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne
i administracyjne zabezpieczające zbierane dane przed przypadkowym lub bezprawnym
zniszczeniem, utratą, przerobieniem, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do
danych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. Przyjęte przez
spółkę polityki i procedury bezpieczeństwa są ściśle powiązane z szeroko przyjętymi
standardami
międzynarodowymi
iw
razie
konieczności
regularnie
przeglądane
i aktualizowane, aby spełniać jej potrzeby biznesowe, zmiany techniczne i wymogi organów
nadzorczych. Dostęp do danych osobowych użytkowników uzyskują tylko ci pracownicy,
usługodawcy lub podmioty powiązane, które wykazują biznesową potrzebę zapoznania się
z nimi lub potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków.
Bridgestone optymalizuje bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika m.in. poprzez:
używanie tam gdzie to stosowne szyfrowania;
zabezpieczanie danych hasłem;
żądanie od osób trzecich gwarancji umownych;
ograniczanie dostępu do danych osobowych do osób wykazujących potrzebę
zapoznania się z nimi (tj. dostęp do danych osobowych użytkownika otrzymają
wyłącznie pracownicy, którym są one potrzebne do realizacji powyższych celów);
oraz
• podejmowanie wszystkich zasadnych środków ostrożności zapewniających, że
pracownicy i współpracownicy Bridgestone, którzy posiadają dostęp do danych
osobowych użytkownika, zostali przeszkoleni w zakresie wymagań ochrony danych
i będą przetwarzać te dane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem
i obowiązkami Bridgestone wynikającymi z obowiązujących ustaw regulujących
ochronę prywatności.
•
•
•
•

W przypadku naruszenia danych zawierających dane osobowe Bridgestone będzie
przestrzegać wszystkich stosownych przepisów o powiadomieniu w razie naruszenia danych.

5. Komu ujawniamy dane osobowe?
Bridgestone ujawnia dane osobowe użytkownika wyłącznie tym osobom trzecim i w celach
opisanych poniżej. Spółka podejmie odpowiednie kroki celem zapewnienia, że dane osobowe
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użytkownika są przetwarzane, zabezpieczone i przekazywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
a) W ramach Grupy Bridgestone w Europie
Bridgestone wchodzi w skład globalnej organizacji („Grupa Bridgestone”) złożonej
z kilkunastu spółek w Europie i poza nią. Dane osobowe użytkownika mogą być
przekazywane jednej lub większej liczbie spółek powiązanych z Grupą Bridgestone, które
mają siedzibę w Europie lub poza nią, gdy jest to konieczne do przetwarzania
i przechowywania danych, umożliwiania użytkownikowi dostępu do usług Bridgestone,
obsługiwania klientów, podejmowania decyzji o ulepszaniu usług, przygotowywaniu treści
oraz innych celów opisanych w niniejszej Polityce.
Powyższe cele są ściśle powiązane z:
• wszelkimi rodzajami usług świadczonymi przez jedną ze spółek Grupy Bridgestone
na rzecz innej (na podstawie stosownej umowy o przetwarzanie) lub
• faktem, że decyzję o sposobie wykorzystania danych osobowych użytkownika
podejmuje więcej niż jedna spółka Grupy Bridgestone (na podstawie stosownej
umowy o współadministrowanie) lub
• faktem, że inna spółka Grupy Bridgestone stała się osobnym administratorem
danych użytkownika w danym celu (np. na podstawie jego konkretnej zgody).
b) Usługodawcy zewnętrzni
Tam gdzie to konieczne, Bridgestone zleca innym spółkom i osobom fizycznym wykonanie
w jej imieniu określonych zadań wspierających jej usługi w ramach umów o przetwarzanie
danych. Bridgestone może na przykład udostępnić dane osobowe agentom, wykonawcom lub
partnerom w celu świadczenia usług przetwarzania danych lub wysyłania użytkownikowi
informacji, o które poprosił. Bridgestone udostępni usługodawcom zewnętrznym tylko dane
wymagane do przetworzenia prośby użytkownika. Usługodawcy zewnętrzni nie mogą
wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów, w szczególności własnych lub osób
trzecich. Usługodawcy zewnętrzni Bridgestone są umownie zobowiązani do przestrzegania
poufności danych osobowych użytkownika.
c)

Transakcje biznesowe

W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży lub innego przeniesienia
aktywów (łącznie „Transakcje biznesowe”) Bridgestone będzie przekazywać dane, w tym
dane osobowe, na rozsądną skalę i gdy jest to niezbędne do wykonania Transakcji
biznesowej, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na poszanowanie danych
osobowych użytkownika w sposób zgodny ze stosownymi przepisami o ochronie danych
osobowych. Bridgestone będzie nadal zapewniać poufność wszelkich danych osobowych
i powiadomi stosownych użytkowników, zanim ich dane osobowe zaczną podlegać innemu
oświadczeniu o danych osobowych.
d) Organy publiczne
Bridgestone ujawnia dane osobowe użytkowników organom publicznym tylko wtedy, gdy jest
to wymagane prawem. Bridgestone będzie na przykład reagować na prośby sądów, organów
ścigania, organów nadzorczych i innych organów publicznych i rządowych, które mogą
obejmować również organy spoza kraju zamieszkania użytkownika.
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e) Inne podstawy prawne
Bridgestone może ponadto ujawniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony swoich
prawnie uzasadnionych interesów, gdy jest to wymagane lub dozwolone prawem, lub gdy
użytkownik udzielił wyraźnej zgody na przekazanie swoich danych.
f)

Przekazywanie danych osobowych za granicę

W pewnych okolicznościach konieczne będzie również przekazywanie danych osobowych
użytkownika do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) („Państwa
trzecie”). Przekazywanie danych do państw trzecich może dotyczyć wszystkich czynności
przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce. Niniejszą Politykę stosuje się również, gdy
Bridgestone przekazuje dane osobowe do państw trzecich stosujących inny poziom ochrony
danych niż kraj zamieszkania użytkownika.
Przekazywanie danych osobowych do krajów innych niż kraje, dla których Komisja Europejska
wydała decyzję dotyczącą odpowiedniego poziomu ochrony danych (patrz lista pod adresem
hhttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm) następuje na podstawie porozumień zawierających
standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską oraz określających
odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu zweryfikowania
odpowiednich
zabezpieczeń
można
poprosić
o kopię
za
pośrednictwem
https://privacy.bridgestone.eu/?language=EN.
6. Marketing bezpośredni
Korzystając z Usług Bridgestone, użytkownik może zostać poproszony o wskazanie, czy chce
otrzymywać określone informacje marketingowe drogą telefoniczną, SMS-ową, e-mailową
i/lub pocztową. W takim przypadku użytkownik niniejszym zgadza się, że Bridgestone może
wykorzystywać jego dane osobowe, aby przekazywać mu informacje o produktach,
działaniach promocyjnych i ofertach specjalnych oraz inne informacje o jej produktach
i usługach.
Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu
bezpośredniego, wybierając opcję rezygnacji zawartą w każdej wiadomości marketingu
bezpośredniego, kontaktując się z Bridgestone zgodnie z punktem 12 poniżej lub, jeśli to
stosowne, zmieniając ustawienia swojego konta.
7. Uprawnienia użytkownika dotyczące danych osobowych
Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik posiada konkretne uprawnienia dotyczące
danych osobowych, które Bridgestone od niego zbiera. Uprawnienia te dotyczą wszystkich
czynności przetwarzania przewidzianych w niniejszej Polityce. Bridgestone szanuje
uprawnienia użytkownika i natychmiast reaguje na zgłoszone przez niego problemy.
Poniższa
lista
zawiera
informacje
o uprawnieniach
z obowiązujących ustaw o ochronie danych:

użytkownika

wynikających

• Prawo do sprostowania danych: użytkownik może zażądać od Bridgestone
poprawienia dotyczących go danych osobowych. Bridgestone dokłada zasadnych
starań, aby dane osobowe znajdujące się w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą
i regularnie wykorzystywane były dokładne, pełne, bieżące i istotne, bazując na
najnowszych dostępnych dla Bridgestone informacjach. W odpowiednich
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przypadkach Bridgestone udostępnia samoobsługowe portale internetowe,
w których użytkownicy mają możliwość przeglądania i poprawiania swoich danych
osobowych.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik może zażądać
Bridgestone ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli:

od

o

kwestionuje dokładność danych osobowych ˜ – przez okres niezbędny do
zweryfikowania ich dokładności,

o

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik żąda ograniczenia
procesu przetwarzania zamiast usunięcia danych,

o

dane osobowe nie są już potrzebne Bridgestone, a użytkownik potrzebuje ich do
ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń, lub

o

użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu – do momentu zweryfikowania, czy
uzasadniony interes Bridgestone ma pierwszeństwo przed interesem
użytkownika.

• Prawo dostępu do danych: użytkownik może zażądać od Bridgestone informacji
o przechowywanych przez nią danych osobowych użytkownika, w tym informacji na
temat kategorii danych osobowych znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą
Bridgestone, celów do których są wykorzystywane, źródle tych danych, jeśli nie
pochodzą bezpośrednio od użytkownika, oraz osobach którym zostały ujawnione,
jeśli ujawnienie miało miejsce. Użytkownik może zażądać od Bridgestone
nieodpłatnie jednego egzemplarza swoich danych osobowych będących
w posiadaniu Bridgestone. Bridgestone zastrzega sobie prawo naliczenia zasadnej
opłaty za kolejne egzemplarze.
• Prawo do przenoszenia danych: na żądanie użytkownika Bridgestone przekaże
jego dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, pod
warunkiem że przetwarzanie tych danych następuje za zgodą użytkownika lub jest
niezbędne do wykonania umowy. Użytkownik może zażądać przekazania danych
bezpośrednio innemu administratorowi, zamiast otrzymać egzemplarz swoich
danych osobowych.
• Prawo do usunięcia danych: użytkownik może zażądać od Bridgestone usunięcia
danych osobowych, jeśli:
o

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;

o

użytkownik ma prawo sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu jego danych
osobowych (patrz poniżej) i wykonać to uprawnienie:

o

gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, chyba że
przetwarzanie było niezbędne

o

do wykonania obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych przez
Bridgestone;
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o

w szczególności ze względu na ustawowe postanowienia o zachowywaniu
danych;

o

do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia.

• Prawo do sprzeciwu: użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się
procesowi przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną
sytuację, pod warunkiem że przetwarzanie nie następuje za zgodą użytkownika, lecz
na podstawie uzasadnionego interesu Bridgestone lub osoby trzeciej. W takim
przypadku Bridgestone zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika,
chyba że jest w stanie wykazać ważną i uzasadnioną podstawę oraz nadrzędny
interes przetwarzania bądź ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia. Jeśli
użytkownik sprzeciwia się procesowi przetwarzania, powinien wskazać, czy życzy
sobie usunięcia przez Bridgestone jego danych osobowych, czy ograniczenia ich
przetwarzania.
• Prawo wniesienia skargi: w przypadku zarzucanego naruszenia obowiązujących
przepisów o ochronie prywatności użytkownik może wnieść skargę do organu
nadzorującego ochronę danych w kraju jego zamieszkania lub w kraju popełnienia
zarzucanego naruszenia.

Bridgestone dołoży starań, aby spełnić żądanie użytkownika w ciągu 30 dni. Okres ten może
jednak zostać wydłużony ze szczególnych względów dotyczących konkretnego uprawnienia
lub złożonego charakteru żądania.
W niektórych sytuacjach Bridgestone może nie być w stanie udostępnić użytkownikowi
wszystkich lub niektórych danych osobowych z uwagi na postanowienia ustawowe. Jeśli
Bridgestone odmówi spełnienia żądania dostępu użytkownika, poinformuje go o przyczynie
odmowy.
W niektórych przypadkach Bridgestone może nie być w stanie wyraźnie zidentyfikować
użytkownika na podstawie jego danych osobowych ze względu na identyfikatory, które podał
w swoim żądaniu. W takich przypadkach, gdy Bridgestone nie może zidentyfikować
użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, nie będzie w stanie zastosować się do żądania
wykonania uprawnień użytkownika opisanego w tym punkcie, chyba że użytkownik poda
dodatkowe informacje umożliwiające jego identyfikację.
Aby wykonać swoje uprawnienia, użytkownik powinien zgłosić żądanie pod adresem
https://privacy.bridgestone.eu?language=EN.
Można również zwrócić się bezpośrednio do naszej osoby kontaktowej do spraw ochrony
danych:
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN
Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego uprawnienia
ustawowe, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych,
w szczególności w państwie członkowskim, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania,
miejsce pracy lub miejsce zarzucanego naruszenia.
8. Łącza
Bridgestone może okresowo zamieszczać w swoich Usługach hiperłącza do witryn, nad
którymi nie sprawuje kontroli. Choć Bridgestone dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że
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zamieszczone w Witrynie hiperłącza prowadzą wyłącznie do witryn przestrzegających takich
samych standardów bezpieczeństwa i poufności co Witryna, nie ponosi odpowiedzialności za
ochronę lub poufność jakichkolwiek danych, które użytkownik może przesłać do tych witryn.
Przed wysłaniem informacji do tych witryn zaleca się, aby użytkownik zapoznał się
z opublikowanym w nich oświadczeniem o prywatności i innymi podobnymi oświadczeniami.
9. Osoby nieletnie
Osoby, które nie ukończyły 16 lat, nie powinny przekazywać Bridgestone swoich danych
osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku braku takiej
zgody Bridgestone nie zamierza zachowywać danych osobowych osób nieletnich,
przetwarzać ich ani przekazywać osobom trzecim. Jeśli Bridgestone dowie się o nieumyślnym
zebraniu danych osobowych osób nieletnich, usunie te dane bez zbędnej zwłoki.
10. Dane wrażliwe
Bridgestone nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących
użytkownika („dane wrażliwe”). Dane wrażliwe oznaczają dane osobowe wskazujące
pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub światopoglądowe,
członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane o stanie
zdrowia bądź informacje o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej.
11. Zmiany w Polityce
Bridgestone zastrzega sobie prawo modyfikowania praktyk dotyczących prywatności
i dokonywania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie i według swojego uznania. Z
tego powodu zachęcamy użytkowników, aby regularnie sprawdzali niniejszą Politykę.
Niniejsza Polityka jest aktualna na dzień ostatniej zmiany („last revised”) wskazany na górze
strony. Bridgestone będzie traktować dane osobowe użytkownika w sposób spójny
z Polityką, na której podstawie zostały zebrane, chyba że uzyskała zgodę użytkownika na
ich traktowanie w inny sposób.
Bridgestone będzie również przechowywać poprzednie wersje niniejszej Polityki dla celów
archiwalnych.
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