Polityka prywatności
Wejście w życie: wrzesień 2020 r.
Nielsen Brandbank zobowiązuje się chronić Twoją prywatność.
W niniejszej Polityce prywatności określono, w jaki sposób Nielsen Brandbank gromadzi, wykorzystuje, zachowuje i ujawnia dane
osobowe, w tym wszelkie informacje podane przez stronę www.brandbank.com, oraz wszelkie inne strony, na których zamieszczono
niniejszą Politykę prywatności lub link do niej (zwane łącznie niniejszą „Stroną”). Rozwiązania opisane w niniejszej Polityce
prywatności stosowane są przez Brandbank Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 03650275, z siedzibą pod
adresem 35B Barnard Road, Norwich, Norfolk, NR5 9JB, Anglia, i jej spółki powiązane.
Do celów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych i innych właściwych przepisów o ochronie danych i prywatności,
Brandbank Limited i/lub spółki powiązane firmy („Nielsen Brandbank,” „my” lub „nas” itp.) przetwarzają dane osobowe jako „kontroler
danych”. Aby zapoznać się z wykazem wszystkich spółek powiązanych Nielsen, proszę kliknąć tutaj.
„Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące Ciebie jako osoby, którą można zidentyfikować lub nie.
GROMADZENIE DANYCH
Nasze usługi: W przypadku zlecania usług Nielsen Brandbank raz na jakiś czas, gromadzimy, wykorzystujemy i zachowujemy
informacje kontaktowe dotyczące wyznaczonych przedstawicieli, aby mieć możliwość świadczenia usług. Takie dane osobowe
obejmują imię i nazwisko przedstawiciela, nazwę stanowiska, numer telefonu i adres e-mail.
Nasze systemy: Aby zalogować się do konta Nielsen Brandbank w naszych systemach (takich jak wykaz produktów), należy podać
swój adres e-mail i hasło. W razie problemów z zalogowaniem do konta Nielsen Brandbank, proszę się skontaktować z zespołem
Obsługi Klienta pod adresem customerservices@brandbank.com.
Niniejsza Strona internetowa: Przy przesyłaniu zapytań, zwracaniu się o informacje lub udzielaniu opinii na temat naszej Strony lub w
związku z nią, wymagane jest podanie danych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Możemy też
poprosić Cię o podanie innych informacji w związku z zapytaniem, na przykład swojej lokalizacji, branży i preferowanego sposobu
komunikowania się.
Możemy też automatycznie otrzymywać dane przy wchodzeniu przez Ciebie na naszą Stronę, w tym adres IP; informacje na temat
przeglądarki lub urządzenia, z których korzystasz; dane pozyskiwane przez pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne podobne
technologie; dzień i czas wejścia na Stronę oraz jaką stronę odwiedzono bezpośrednio przed wejściem na naszą Stronę.
WYKORZYSTYWANIE DANYCH
Dane, które dobrowolnie nam podano, możemy wykorzystywać w celu:
●
wywiązania się z wszelkich zobowiązań wobec Ciebie w związku z umową o świadczenie usług zawartą przez nas z Tobą;
●
skorzystania z możliwości oferowanych na Stronie;
●
udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i zrealizowania zleceń;
●
przesyłania powiadomień o usługach, informacji dotyczących Strony i zmian sposobu świadczenia usług, warunków i zasad lub w
celu przesyłania informacji administracyjnych;
●
przesyłania informacji handlowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (chyba, że nie chcesz ich otrzymywać);
●
podejmowania działań biznesowych takich jak analiza danych, audyt, opracowywanie nowych produktów, rozwijanie Strony,
usprawnianie naszych usług, identyfikowanie trendów w korzystaniu ze Strony i określanie skuteczności naszej komunikacji;
●
ochrony praw, bezpieczeństwa, własności lub działalności operacyjnej prowadzonej przez Ciebie, przez nas samych lub przez
inne podmioty; oraz
●
zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami lub w odpowiedzi na wezwania i komunikaty lokalnych organów ścigania lub
innych urzędników państwowych.
Dane pozyskane podczas użytkowania Strony możemy wykorzystywać w następujący sposób:
●
Twój adres IP: Twój adres IP to numer przypisywany przez dostawcę usług internetowych (ISP) urządzeniu, z którego
korzystasz. Adres IP jest automatycznie identyfikowany i zapisywany w dzienniku naszego serwera przy każdym odwiedzeniu
Strony przez użytkownika, wraz w czasem wejścia na Stronę i odwiedzonymi zakładkami. Gromadzenie adresów IP to
standardowa praktyka w Internecie i stosuje ją automatycznie wiele stron. Informacje o adresach IP stosujemy do wielu celów,
takich jak obliczanie stopnia wykorzystania, pomoc w zdiagnozowaniu problemów z serwerem i administrowanie Stroną.
●
Pliki cookie: Cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane przez serwery internetowe na Twoim komputerze lub urządzeniu.
Niniejsza Strona może wykorzystywać cookie sesji (które wygasają po zamknięciu przeglądarki) oraz stałe cookie (które
pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki do czasu usunięcia lub upływu ważności).
Wykorzystujemy pliki cookie do zapewnienia bezpieczeństwa, a także do wsparcia użytkownika przy poruszaniu się po Stronie,
wydajniejszego wyświetlania informacji i lepszej obsługi użytkownika dzięki dostosowaniu informacji podawanych na Stronie.
Używamy też cookie do gromadzenia informacji statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze Strony, aby stale usprawniać
jej projekt i funkcje. Jeżeli nie chcesz, aby dane były pozyskiwane przez pliki cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu, można

●

użyć ustawień dostępnych w większości przeglądarek, które umożliwiają zablokowanie plików cookie. Niektóre funkcje na Stronie
mogą nie działać poprawnie, jeżeli zablokujesz cookie. Więcej informacji na temat cookie znajduje się na stronie
http://www.allaboutcookies.org/. Aby zasięgnąć dalszych informacji o korzystaniu z plików cookie na naszej Stronie, proszę
zapoznać się z naszą Polityką plików cookie.
Znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne, czyste pliki GIF i tym podobne technologie. Możemy korzystać z tych
technologii w niektórych zakładkach na Stronie, aby monitorować działania użytkowników, gromadzić dane statystyczne
dotyczące korzystania ze Strony, a także łączyć niezidentyfikowane dane demograficzne i preferencji z danymi dotyczącymi
urządzenia (np. identyfikacja plików cookie).

Google Analytics: Przy pomocy Google Analytics analizujemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony. Google Analytics
gromadzi dzięki plikom cookie dane na temat, między innymi, liczby osób wchodzących na Stronę, strony, która ich tutaj przekierowała,
a także zakładek, w które użytkownicy wchodzą na Stronie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Analytics
znajduje się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Aby zablokować Google Analytics na wszystkich
stronach, skorzystaj z linku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie do celów, do których je zgromadziliśmy, chyba że w uzasadniony sposób stwierdzimy,
że musimy ich użyć w innym celu, który jest zgodny z pierwotnym celem. Nigdy nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do
celów reklamowych, promocyjnych ani do oferowania Ci towarów lub usług stron trzecich.
UJAWNIANIE DANYCH
W związku z jednym lub kilkoma celami opisanymi powyżej możemy ujawnić Twoje dane:
●
innym jednostkom należącym do grupy spółek Nielsen;
●
stronom trzecim świadczącym dla nas usługi takie jak hosting strony, analiza danych, zapewnienie infrastruktury, usługi
informatyczne, obsługa poczty elektronicznej, audyt i tym podobne;
●
innym odwiedzającym niniejszą Stronę lub przedstawicielom Nielsen, aby zidentyfikować Cię wobec osób, do których wysyłasz
wiadomości za pośrednictwem niniejszej Strony;
●
firmom udzielającym nam wsparcia w usprawnieniu i optymalizacji niniejszej Strony w formie usług analitycznych i pozycjonowania;
●
właściwym stronom trzecim w razie transakcji korporacyjnej takiej jak reorganizacja, fuzja, sprzedaż, joint venture, cesja, transfer
lub zbycie całej lub części działalności, aktywów lub inwentarza (również w razie upadłości lub wszelkiego podobnego
postępowania);
●
właściwym organom rządowym i publicznym w celu wywiązania się ze zobowiązań bądź wymogów prawnych lub regulacyjnych;
oraz
●
innym stronom trzecim, jeżeli uznamy to za niezbędne lub właściwe: (a) zgodnie z obowiązującym prawem; (b) aby zastosować
się do trwającego procesu prawnego; (c)
zgodnie z naszymi warunkami; (d) w celu ochrony działalności prowadzonej przez nas lub dowolną spółkę powiązaną; (e) w celu
zapewnienia ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności należących do nas lub do spółki zależnej, do Ciebie lub
innych osób; oraz (f) w celu skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia poniesionych strat.
PORTALE STRON TRZECICH
Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do prywatności, danych lub innych praktyk stosowanych przez strony trzecie ani nie
ponosimy za nie odpowiedzialności. Umieszczenie linku na Stronie nie oznacza zatwierdzenia takiej strony przez nas ani przez spółki
powiązane.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Podejmujemy uzasadnione działania organizacyjne, techniczne i administracyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych pod naszą
kontrolą. Niestety żaden sposób przesyłania danych przez Internet ani system przechowywania danych nie dają 100% gwarancji
bezpieczeństwa. W razie uzasadnionych podejrzeń, że interakcja z nami przestała być bezpieczna (na przykład, jeżeli uważasz, że
bezpieczeństwo założonego u nas konta zostało naruszone), prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o problemie, przez
skontaktowanie się z nami w sposób podany poniżej w sekcji Kontakt.
PRAWO WYBORU I INNE PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA
Jeżeli nie chcesz już otrzymywać w formie elektronicznej newsletterów, materiałów marketingowych ani innych informacji związanych z
naszymi produktami lub usługami, możesz kliknąć na link Wypisz się, który znajduje się w każdym wysyłanym przez nas e-mailu,
skontaktować się z nami pod adresem marketing@brandbank.com lub zwrócić się do swojego Account Managera i poprosić o
usunięcie z bazy e-maili marketingowych. Proszę zauważyć, że po wypisaniu się z otrzymywania wiadomości marketingowych możemy
w dalszym ciągu przesyłać wiadomości administracyjne istotne w ramach korzystania z naszych usług.
W związku ze zgromadzonymi przez nas Danymi Osobowymi przysługują Ci określone prawa. Możesz być uprawniony, w zależności
od państwa zamieszkania, do:
● żądania potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje Dane Osobowe;

●
●

żądania kopii Danych Osobowych, które posiadamy o Tobie;
żądania aktualizacji Danych Osobowych, które posiadamy o Tobie, lub poprawienia niekompletnych lub niedokładnych
danych;

●

ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe (np. jeżeli nie mamy prawa do dalszego ich
przetwarzania) lub ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych (np. jeżeli Twoje Dane Osobowe są
niedokładne lub przechowywane niezgodnie z prawem);

●
●

sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych;

●
●

wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (jeżeli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na
podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie);
zażądania, abyśmy usunęli Dane Osobowe, które posiadamy o Tobie; oraz
złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych lub prywatności dotyczącej przetwarzania przez nas
Twoich Danych Osobowych.

Jeżeli pragniesz skorzystać z jednego lub większej liczby praw opisanych powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem
connect.privacy@nielsen.com. Ponieważ chcemy uniknąć podejmowania działań wobec Twoich Danych Osobowych zaleconych przez
kogoś innego, możemy zażądać od Ciebie potwierdzenia tożsamości zanim wykonamy opisane powyżej prawa.
Staramy się uwzględnić wszelkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli żądanie jest bardzo skomplikowane lub w
przypadku kilku żądań, może to czasem potrwać dłużej niż jeden miesiąc. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy
przekazywać bieżące informacje.
PRZECHOWYWANIE DANYCH
Twoje Dane Osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny w celu, w którym zostały zgromadzone, w tym w celu
wywiązania się z wszelkich spoczywających na nas obowiązków prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.
Aby określić należyty okres przechowywania danych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych Osobowych;
potencjalne ryzyko szkody spowodowane przez nieuprawnione użycie lub wykorzystanie Twoich Danych Osobowych; cel, w jakim
przetwarzamy Twoje Dane Osobowe i możliwość osiągnięcia tego celu w inny sposób; oraz właściwe wymogi prawne.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe wyłącznie, jeżeli mamy ku temu właściwą podstawę prawną. Zazwyczaj przetwarzanie odbywa
się w związku ze świadczeniem usług zleconych przez zawarcie umowy z Nielsen Brandbank (obowiązek umowny) lub w razie
udzielenia nam odpowiedniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w innym celu. Wyrażona zgoda stanowić będzie podstawę
prawną wyłącznie w przypadku przetwarzania danych o charakterze całkowicie dobrowolnym (tzn. nie jest ono niezbędne ani
obowiązkowe).
Jeżeli postanowimy przetwarzać Twoje Dane Osobowe na podstawie prawnej wynikającej z naszego uzasadnionego interesu, w
ramach podejmowanych działań zapewnimy należycie zrównoważoną silną ochronę prywatności, aby zminimalizować poziom ryzyka
dla Ciebie i innych.
Możemy także przetwarzać Twoje Dane Osobowe w niezbędnych dla nas przypadkach, aby osiągnąć zgodność z obowiązkiem
prawnym wynikającym z właściwego prawa, któremu podlegamy.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących podstawy prawnej gromadzenia i wykorzystania przez nas Twoich Danych
Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem connect.privacy@nielsen.com.
KORZYSTANIE Z NINEJSZEJ STRONY PRZEZ NIELETNICH
Rozumiemy, jak ważna jest ochrona prywatności nieletnich, zwłaszcza w środowisku internetowym. Niniejsza Strona nie jest
skierowana do nieletnich poniżej 18 roku życia i nie wyrażamy zgody na korzystanie z niniejszej Strony przez nieletnich. Jeżeli
dowiemy się, że uzyskaliśmy Dane Osobowe nieletniego poniżej 18 roku życia, podejmiemy uzasadnione wysiłki, aby usunąć takie
dane z naszej bazy.
PRZEKAZYWANIE TRANSGRANICZNE
Przekazywanie i ujawnianie danych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, może spowodować przekazanie Twoich Danych
Osobowych do państw lub regionów, które mają odmienne prawo ochrony danych lub prywatności od prawa obowiązującego w kraju
macierzystym. W takim razie zapewnimy odpowiednie środki ochrony Twoich Danych Osobowych. W przypadku osób zamieszkałych
na terenie UE lub EOG takie środki ochrony mogą obejmować umowę o przekazaniu danych zawartą z ich odbiorcą, opartą na
standardowych klauzulach umownych lub inne mechanizmy zatwierdzone przez Komisję Europejską dotyczące przekazywania danych
do państw trzecich. Aby zapoznać się z listą państw, do których możemy przekazać Twoje Dane Osobowe, proszę kliknąć tutaj. W celu
uzyskania dalszych szczegółów na temat przekazywania transgranicznego i ochrony zapewnianej podczas takiego przekazywania,
prosimy o kontakt pod adresem connect.privacy@nielsen.com.

DANE WRAŻLIWE
Prosimy, aby nie przesyłać ani nie podawać nam żadnych danych wrażliwych (np. informacji na temat pochodzenia rasowego lub
etnicznego, przekonań politycznych, religijnych lub innych, zdrowia, karalności lub przynależności do związków zawodowych) przez
Stronę ani w żaden inny sposób. Jeżeli otrzymamy jakiekolwiek dane wrażliwe na Twój temat, zwrócimy się, w niezbędnych
przypadkach, do Ciebie o wyrażenie jednoznacznej zgody na wykorzystanie takich danych osobowych zgodnie z właściwymi
przepisami odnośnie ochrony danych osobowych.
AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie, aby zawsze precyzyjnie odzwierciedlać sposób, w jaki
gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje Dane Osobowe.
Aby zapoznać się z datą ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, proszę sprawdzić datę wejścia w życie na początku tego
dokumentu. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać z dniem opublikowania zmienionej Polityki prywatności na tej Stronie.
Zalecamy wydrukowanie niniejszego dokumentu do wglądu.
JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ?
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych, o którym mowa w niniejszej Polityce prywatności, nie jest dla Ciebie satysfakcjonujące,
prosimy o kontakt pod adresem connect.privacy@nielsen.com.
Masz również prawo złożenia skargi bezpośrednio do Information Commissioner’s Office – urzędu ochrony danych osobowych w Anglii
i Walii (https://ico.org.uk/concerns/).
KONTAKT Z NAMI
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub jeżeli pragniesz się skontaktować z naszym Inspektorem
Ochrony Danych UE, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres connect.privacy@nielsen.com. Można do nas także wysłać listy
na następujące adresy:
Z państw UE:
Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business Park South
John Smith Drive
Oxford
Oxfordshire
OX4 2WB.
Z innych państw:
Attn: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA
Zwracamy uwagę, że komunikacja internetowa nie zawsze jest bezpieczna, dlatego proszę nie podawać wrażliwych danych w
kierowanych do nas zapytaniach.

