Polityka GS1 Cloud dotycząca Procedury Zgłaszania i Usuwania

Niniejsza Polityka GS1 Cloud dotycząca Procedury Powiadamiania i Usuwania
(„Polityka”) zapewnia informacje o naszej polityce i procedurach postępowania z
(faktycznymi lub domniemanymi) przypadkami Nielegalnych lub Błędnych Danych
udostępnianych w GS1 Cloud.
1. Definicje. Użyte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa terminy pisane wielką
literą mają następujące brzmienie:
„Właściciel Marki” oznacza producenta, sprzedawcę detalicznego posługującego się
marką własną lub Desygnariusza dostarczającego Dane Właściciela Marki do GS1
Cloud.
„Dane Właściciela Marki” oznacza dane o produkcie wyrażone w postaci atrybutów
danych (czy to w formie tekstu, obrazu lub innej) w posiadaniu lub licencjonowane
na rzecz Właściciela Marki i dostarczone przez Dostawcę Informacji do GS1 w celu
publikacji i rozpowszechniania z wykorzystaniem GS1 Cloud.
„Kontr-zgłoszenie” ma znaczenie określone w Punkcie 4.
„GS1” oznacza GS1 AISBL, międzynarodową organizację non-profit zawiązaną
zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą pod adresem Avenue Louise 326, 1050
Bruksela, Belgia, zarejestrowaną w rejestrze podmiotów prawnych (rejon Brukseli)
pod numerem 419.640.608.
„GS1 Cloud” oznacza platformę, okresowo obsługiwaną przez GS1 lub dowolny z jej
Podmiotów Powiązanych, umożliwiającą odbiorcom danych przeglądanie [i
pobieranie] określonych Danych Właściciela Marki publikowanych w usłudze GS1
Cloud.
„Zgłoszenie” ma znaczenie określone w Punkcie 0.
„Zgłaszający” oznacza osobę lub podmiot prawny składającą Zgłoszenie.
„Zgłaszane Dane” oznaczają Dane Właściciela Marki będące przedmiotem
Zgłoszenia lub określone przez GS1 jako Nielegalne lub Błędne Dane.
„Standardy i Polityki” oznaczają wszystkie standardy, kryteria, wytyczne i polityki
przyjęte, wdrożone i/lub okresowo modyfikowane przez GS1, regulujące Dane w
usłudze GS1 Cloud, w tym Procedurę Zgłaszania i Usuwania.
„Nielegalne lub Błędne Dane” oznaczają wszystkie Dane Właściciela Marki, które
(rzekomo):

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

nie są dokładne, aktualne, poprawne, kompletne lub autentyczne (Dane
Właściciela Marki uznaje się za „autentyczne” jeśli takie dane pochodzą od
Właściciela Marki);
naruszają jakiekolwiek prawa do prywatności, prawa autorskie, znaki
towarowe, patenty i pozostałe prawa własności intelektualnej lub naruszają
jakiekolwiek mające zastosowanie przepisy i regulacje;
stanowią lub zawierają nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
stwierdzenia faktów lub wskazania pochodzenia;
w inny sposób szkodzą lub narażają na szkody GS1, Członka organizacji GS1
lub innego użytkownika usługi GS1 Cloud.

2. Zgłoszenia. Jeśli Państwo (jako Zgłaszający) są przekonani, że pewne Dane
Właściciela Marki kwalifikują się jako Nielegalne lub Błędne Dane, mogą Państwo
powiadomić o tym GS1 przesyłając Zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać
następujące informacje:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

pełną nazwę Zgłaszającego, a jeśli Zgłaszający jest podmiotem prawnym,
to nazwisko osoby kontaktowej;
informacje kontaktowe (adres, numer telefonu i adres email) Zgłaszającego
i odpowiedniej osoby kontaktowej
wyraźne i kompletne określenie Zgłaszanych Danych;
wyraźne oświadczenie wskazujące argumenty i dowody potwierdzające
twierdzenie, że Zgłoszone Dane stanowią Nielegalne i Błędne Dane;
następujące oświadczenie: „W imieniu Zgłaszającego, zapoznałem się i
akceptuję Procedurę Zgłaszania i Usuwania GS1 Cloud.”
Następujące oświadczenie: „[Pełna nazwa Zgłaszającego] („Zgłaszający”)
zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności GS1, jej spółki
zależne, jak również wszelkich Członków Organizacji GS1 (przy czym termin
ten uznaje się za normalnie odnoszący do GS1) oraz, dla każdej z
powyższych organizacji, jej dyrektorów, członków wyższego kierownictwa,
pracowników i przedstawicieli (indywidualnie „Beneficjenta” i łącznie
„Beneficjentów”)
przed
wszelkimi
roszczeniami,
powództwami,
postępowaniami sądowymi, żądaniami, szkodami, odpowiedzialnością,
zobowiązaniami, stratami, ugodami, orzeczeniami, kosztami i wydatkami (w
tym, między innymi, uzasadnionymi kosztami zastępstwa prawnego),
inicjowanymi przez organy władz publicznych lub inne strony (w tym
Właścicieli Marek), wynikającymi lub powiązanymi z faktu polegania GS1 lub
Beneficjenta na takim zgłoszeniu lub innych informacjach otrzymanych od
Zgłaszającego dotyczących twierdzenia, że Zgłoszone Dane stanowią
Nielegalne lub Niewłaściwe Dane.”

GS1 może podjąć decyzję o nieprzetworzeniu Zgłoszeń niespełniających powyższych
wymagań. GS1 może zwrócić się o weryfikację tożsamości Zgłaszającego lub osoby
kontaktowej. GS1 może również zwrócić się o dowody potwierdzające, że osoba
kontaktowa może leganie reprezentować Zgłaszającego.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: GS1CloudSupport@gs1.org
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3. Postępowanie z Zgłoszeniami. Po otrzymaniu Zgłoszenia GS1 może przekazać
(część) Zgłoszenia oraz tożsamość i informacje kontaktowe Zgłaszającego (i osoby
kontaktowej) odpowiedniemu Właścicielowi Marki. W najkrótszym możliwym i
uzasadnionym terminie GS1 zobowiązuje się ocenić zasadność Zgłoszenia i pisemnie
(również mailem) powiadomić Zgłaszającego i Właściciela Marki o ewentualnym
wykonaniu działań określonych w Punkcie 6 poniżej.
4. Kontr-zgłoszenie. Jeśli są Państwo (jako Właściciel Marki) przekonani, że
Zgłoszone Dane, o jakich powiadomiono Państwa zgodnie z Punktem 3 powyżej lub
o jakich powiadomiła Państwa GS1 w następstwie przeprowadzonego przez siebie
dochodzenia, nie stanowią Nielegalnych lub Błędnych Danych, mogą Państwo
przesłać do GS1 Kontr-zgłoszenie. Kontr-zgłoszenie powinno zawierać następujące
informacje:
(i)
(ii)

pełną nazwę Właściciela marki i nazwisko odpowiedniej osoby kontaktowej;
informacje kontaktowe (adres, numer telefonu i adres email) Właściciela
marki i odpowiedniej osoby kontaktowej;
(iii) wyraźne i kompletne określenie Zgłaszanych Danych i (ewentualnego)
Zgłoszenia;
(iv) wyraźne oświadczenie wskazujące argumenty i dowody potwierdzające
twierdzenie, że Zgłoszone Dane nie stanowią Nielegalnych i Błędnych
Danych;
(v)
udokumentowane potwierdzenie wysłania kopii Kontr-zgłoszenia do
Zgłaszającego (jeśli w postępowanie zaangażowany jest Zgłaszający);
(vi) następujące oświadczenie: „W imieniu Właściciela Marki, zapoznałem się i
akceptuję Procedurę Zgłaszania i Usuwania GS1 Cloud.”
(vii) Następujące oświadczenie: „[Pełna nazwa Właściciela Marki] („Właściciel
Marki”) zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności GS1, jej
spółki zależne, jak również wszelkich Członków Organizacji GS1 (przy czym
termin ten uznaje się za normalnie odnoszący do GS1) oraz, dla każdej z
powyższych organizacji, jej dyrektorów, członków wyższego kierownictwa,
pracowników i przedstawicieli (indywidualnie „Beneficjenta” i łącznie
„Beneficjentów”)
przed
wszelkimi
roszczeniami,
powództwami,
postępowaniami sądowymi, żądaniami, szkodami, odpowiedzialnością,
zobowiązaniami, stratami, ugodami, orzeczeniami, kosztami i wydatkami (w
tym, między innymi, uzasadnionymi kosztami zastępstwa prawnego),
inicjowanymi przez organy władz publicznych lub inne strony wynikającymi
lub powiązanymi z faktu polegania dowolnego Beneficjenta na takim kontrzgłoszeniu lub innych informacjach otrzymanych od Właściciela Marki
dotyczących twierdzenia, że Zgłoszone Dane nie stanowią Nielegalnych lub
Niewłaściwych Dane.”
GS1 może podjąć decyzję o nieprzetworzeniu Kontr-zgłoszeń niespełniających
powyższych wymagań. GS1 może zwrócić się o weryfikację tożsamości Właściciela
Marki lub osoby kontaktowej. GS1 może również zwrócić się o dowody
potwierdzające, że osoba kontaktowa może leganie reprezentować Właściciela Marki.
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Kontr-zgłoszenia należy wysyłać na adres: GS1CloudSupport@gs1.org
5. Postępowanie z Kontr-zgłoszeniami. W najkrótszym możliwym i
uzasadnionym terminie GS1 zobowiązuje się ocenić zasadność Kontr-zgłoszenia i
pisemnie (również mailem) powiadomić Zgłaszającego i Właściciela Marki o
ewentualnym wykonaniu działań określonych w Punkcie 6 poniżej, lub, jeśli będzie to
wymagane, zobowiązuje się cofnąć wszelkie działania podjęte zgodnie z Punktem 7
poniżej.
6. Usuwanie Danych. Jeśli GS1, według własnego uznania i w oparciu o Zgłoszenie
lub własne dochodzenie, poweźmie podejrzenie lub nabędzie przekonania, że
Zgłoszone Dane stanowią Nielegalne lub Błędne Dane, GS1 może bezzwłocznie i
według własnego uznania podjąć odpowiednie działania. Działania takie mogą
obejmować, między innymi: tymczasowe zawieszenie dostępności lub całkowite
usunięcie Danych Właściciela Marki, przerwanie zapewniania dostępu do takich
danych lub zgłoszenie albo podjęcie współpracy z organami odpowiedzialnymi za
egzekwowanie prawa lub agencjami rządowymi. GS1 zobowiązuje się, w zakresie
dozwolonym przepisami prawa, podejmować uzasadnione wysiłki w celu
powiadomienia Właściciela Marki przed podjęciem takich działań. Przesłanie Kontrzgłoszenia nie wstrzymuje przysługującego GS1 prawa do podjęcia takich działań.
7. Przywracanie Danych. GS1 może, według własnego uznania, podjąć decyzję o
wycofaniu działań podjętych zgodnie z Punktem 6, na podstawie Kontr-zgłoszenia lub
na innej podstawie. GS1 zobowiązuje się powiadomić (ewentualnego) Zgłaszającego
i Właściciela Marki o takiej decyzji.
8. Zmiany. Niniejsza Polityka podlega okresowym zmianom w ramach
wykonywanych przez GS1 rewizji i zgodnie z obowiązującymi przepisami i
regulacjami.

Wchodzi w życie 31 stycznia 2018 r.
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