POLITYKA PRYWATNOŚCI GS1 CLOUD
Uzyskując dostęp do Usługi GS1 Cloud przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają
się na Politykę Prywatności GS1 Cloud (okresowo aktualizowaną). GS1 AISBL („GS1”)
szanuje prywatność swoich użytkowników, a niniejsza Polityka Prywatności określa
warunki na jakich Państwa dane osobowe są gromadzone, przechowywane i
przetwarzane, podobnie jak przysługujące Państwu prawa dotyczące Państwa danych
osobowych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres privacy@gs1.org.
1. Gromadzenie i Używanie Danych Osobowych
Gromadzenie danych osobowych
GS1 Cloud automatycznie gromadzi Państwa dane osobowe, aby móc świadczyć na
Państwa rzecz oferowane przez siebie usługi. Gdy korzystają Państwo z GS1 Cloud,
Państwa dane osobowe są gromadzone dla potrzeb rejestracji i zapewnienia
bezpieczeństwa. Dane osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko oraz adres
mailowy. Aby uzyskać dostęp do GS1 muszą Państwo dokonać rejestracji własnych
danych osobowych, a GS1 będzie utrzymywać zapis szczegółowych informacji o
rejestracji. GS1 jest administratorem Państwa danych osobowych, zobowiązanym do
kontrolowania i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą
Polityką Prywatności i odpowiednimi, wprowadzanymi okresowo przepisami i
regulacjami.
Korzystanie z Danych Osobowych
Gromadzone przez GS1 dane osobowe pozwalają GS1 zapewnić Państwu bezpieczny
dostęp do usługi GS1 Cloud oraz informować Państwa o wszelkich aktualizacjach lub
zmianach w usłudze, a także uzyskiwać dostęp do Państwa konta i komunikować się
z Państwem w celu rozwiązania problemów z dostępem do GS1 Cloud. Mogą Państwo
w dowolnym czasie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu swoich danych
osobowych pisząc na adres privacy@gs1.org.
Wyrażając zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności upoważniają Państwo
GS1 do gromadzenia, korzystania i udostępniania danych osobowych dla celów
opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Zgodę mogą Państwo wycofać w
dowolnym momencie.
Ujawnianie Danych Osobowych Stronom Trzecim
GS1 może ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim będącym
administratorami, jeśli jest to wymagane dla potrzeb prac rozwojowych. W
przypadku, gdy Państwa dane osobowe są udostępniane dla takich celów, może to
jedynie służyć udoskonaleniu usługi GS1 Cloud. Wszystkie strony trzecie, którym
udostępnione zostaną dane osobowe, będą zobowiązane do przetwarzania takich
danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z otrzymanymi od GS1
upoważnieniami i instrukcjami.

Jeśli wymagają tego przepisy prawa, GS1 może ujawnić Państwa dane osobowe na
żądanie organu władz publicznych, po otrzymaniu nakazu sądowego lub podobnego
dokumentu zobowiązującego do ujawnienia Państwa danych osobowych. GS1 może
ujawnić Państwa dane osobowe, jeśli wymaga tego egzekucja Warunków
Użytkowania GS1 Cloud.
Przechowywanie Danych Osobowych
GS1 zobowiązuje się przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów
wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za
zachowanie dokładności Państwa Danych Osobowych poprzez kontaktowanie się z
GS1 w celu informowania o wszelkich zmianach lub błędach w Państwa danych
osobowych. GS1 zobowiązuje się przechowywać Państwa dane osobowe przez czas
wymagany dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, mogący ulec
zgodnie z przepisami prawa przedłużeniu oraz zobowiązuje się usunąć Państwa dane
osobowe, gdy nie będą już one wymagane.
2. Ochrona Danych Osobowych
Bezpieczeństwo
Wszystkie informacje zgromadzone przez GS1 Cloud są zapisywane i przechowywane
w bezpiecznych środowiskach pracy i dostępne jedynie upoważnionym pracownikom.
Usługa GS1 Cloud jest regularnie monitorowana, aby zagwarantować, że nie doszło
do żadnych naruszeń jej bezpieczeństwa i że do danych nie ma niewłaściwego
dostępu oraz że nie są one niewłaściwie wykorzystywane. Usługa GS1 jest
zabezpieczona odpowiednimi środkami bezpieczeństwa wymaganymi przez
odpowiednie przepisy i regulacje służące ochronie, zapobieganiu utracie,
nielegalnemu wykorzystaniu i nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych w
maksymalnym, uzasadnionym zakresie.
3. Przysługujące Państwu Prawa
Prawo do Informacji
GS1 rozumie znaczenie przejrzystości stosowanych przez siebie sposobów
przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o
źródle pochodzenia Państwa danych osobowych (tzn. sposobie, w jaki zostały
zgromadzone), celu ich gromadzenia, sposobach i powodach ich przetwarzania oraz
identyfikacji ich administratora. O takie informacje mogą się Państwo zwrócić do GS1.
Dostęp do Państwa Danych Osobowych
Przysługuje
Państwu
prawo
dostępu
do
Państwa
danych
osobowych
przechowywanych przez GS1 Cloud w celu ich aktualizacji, poprawiania i
korygowania. W przypadku uzasadnionych i proporcjonalnych żądań GS1
zobowiązuje się świadczyć takie usługi bez opłat. Jeśli jednak Państwa żądanie
wymaga ze strony nieproporcjonalnego wysiłku technicznego lub administracyjnego,
GS1 może naliczyć opłatę. Przysługuje Państwu prawo usunięcia Państwa danych
osobowych, przy czym bez możliwości zachowania Państwa danych osobowych GS1
może nie mieć możliwości udzielenia Państwu dostępu do usługi GS1 Cloud.
W przypadku wysunięcia przez Państwa żądania uzyskania dostępu do Państwa
danych osobowych GS1 może zwrócić się o weryfikację Państwa tożsamości, aby
upewnić się, w maksymalnej rozciągłości, że nie dochodzi do nielegalnego ujawnienia
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danych. Niemożność odpowiedniego potwierdzenia Państwa tożsamości może
spowodować, że GS1 odmówi Państwu dostępu do danych osobowych o jakie się
zwrócono.
Sprzeciw
Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, w całości lub części, wobec gromadzenia i
przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo ograniczenia
przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku zakwestionowania ich
dokładności lub z powodu wysunięcia twierdzenia o nielegalnej podstawie ich
przetwarzania.
4. Kontakt i Informacje
Niniejsza Polityka Prywatności może okresowo podlegać zmianom w celu
dostosowania do odpowiednich przepisów i regulacji. Prawa przysługujące Państwu
na mocy niniejszej Polityki Prywatności nie ulegną ograniczeniu bez Państwa
wyraźnej zgody. W przypadku wprowadzania istotnych zmian zostaną Państwo o nich
powiadomieni mailem i/lub powiadomieniem widocznym w platformie GS1 Cloud.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dalsze informacje na temat niniejszej Polityki
Prywatności lub przysługujących Państwu praw do prywatności w związku z usługą
GS1 Cloud, prosimy o kontakt na adres privacy@gs1.org lub wysłanie zapytania na
adres: Corporate and Legal Affairs Department, GS1 AISBL, Blue Tower
Avenue Louise 326, b. 10, 1050 Bruksela, Belgia.
Wchodzi w życie 31 stycznia 2018 r.
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