
Informacja o polityce prywatności 
 

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r. 

Niniejsza informacja o polityce prywatności („Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób 
firma Emerson Electric Co. oraz jej jednostki zależne i powiązane stosujące niniejszą 
informacje o polityce prywatności (wyrażone dalej jako „Emerson”, „my”, „nas”, „nasze”) 
mogą gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane użytkownika („Dane osobowe”) jako 
osoby zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania.  

Należy dokładnie zapoznać się z całą informacją o polityce prywatności przed 
przystąpieniem do korzystania z naszych stron internetowych, powiadomień e-mail, 
aplikacji mobilnych, aplikacji mediów społecznościowych, widżetów i naszych pozostałych 
serwisów („Serwisy”), ponieważ pomoże ona użytkownikowi zrozumieć, jakie dane 
gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy oraz jakie możliwości wyboru 
ma użytkownik. 

 
O nas 

Spółka Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) jest zarejestrowana w stanie Missouri w 
Stanach Zjednoczonych jako korporacja z siedzibą pod następującym adresem: 8000 W. 
Florissant Avenue St. Louis, MO 63136, USA.  

 
Kontakt 

Jeśli użytkownik pragnie skorzystać ze swoich praw związanych z ochroną danych 
określonych poniżej lub w przypadku pytań dotyczących niniejszej informacji o polityce 
prywatności, nasze dane kontaktowe są następujące:  

Dane kontaktowe przedstawiciela ds. prywatności firmy Emerson Electric Co. na terenie 
EOG:  
  

Dyrektor ds. ochrony danych – Europa  
E-mail:    Data.privacy@emerson.com   
Poczta tradycyjna:  Argelsrieder Feld 3  

Do rąk: Dyrektor ds. ochrony danych  
82234 Wessling, Niemcy  

Nr telefonu:  +1.314.679.8984 
Faks:    +1.314.553.1232 

Osoby spoza EOG:   

E-mail:    Data.privacy@emerson.com   
Poczta tradycyjna:  Emerson Electric Co   

Do rąk: Zapytania dotyczące strony internetowej   
8000 W. Florissant Avenue, Building AA,  
St. Louis, MO 63136, USA  

Nr telefonu:  +1.314.679.8984 
Faks:    +1.314.553.1232 
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Użytkownik może również skontaktować się z odpowiednią jednostką stowarzyszoną firmy 
Emerson – proszę kliknąć tutaj, aby otworzyć listę z danymi kontaktowymi. 

 
Informacje ogólne 

Serwisy jednostek zależnych i powiązanych firmy Emerson stanowią własność tych 
jednostek zależnych i powiązanych i są przez nie obsługiwane oraz dostarczane. Proszę 
kliknąć tutaj, aby otworzyć listę jednostek zależnych i powiązanych. Niniejsza informacja o 
polityce prywatności dotyczy WYŁĄCZNIE serwisów spółki Emerson, które zostały do niej 
bezpośrednio przypisane. W przypadku innych serwisów spółki Emerson może 
obowiązywać odrębna informacja o polityce prywatności.  

Nasze praktyki związane z ochroną prywatności mogą się różnić w poszczególnych 
krajach, w których prowadzimy działalność, aby odzwierciedlać lokalne praktyki i wymogi 
prawne. 

Jakie dane osobowe 

gromadzimy  

Gromadzimy dane osobowe i dane nieosobowe przekazane przez 

użytkownika w celu dokonania zakupu, wysłania zapytania lub dokonania 

aktualizacji produktów lub usług lub korzystania z serwisów w inny sposób. 

Automatycznie gromadzimy dane osobowe i nieosobowe dotyczące sposobu 

korzystania przez użytkownika z serwisów oraz jego preferencji.   

Czytaj więcej 

 

Jak 

wykorzystujemy 

dane użytkownika 

Dane użytkownika, w tym jego dane osobowe wykorzystujemy do 

następujących celów: Aby dostarczać zamawiane usługi, udoskonalać 

serwisy, wprowadzać nasze produkty do obrotu i zapisywać preferencje 

użytkownika w celu zapewnienia mu jak najlepszego standardu korzystania 

z serwisów.   

Czytaj więcej 

Podstawy prawne 

przetwarzania 

danych osobowych 

oraz konsekwencje 

nieprzekazania 

danych osobowych 

przez użytkownika 

Dane osobowe użytkownika gromadzimy zgodnie z pewnymi podstawami 

prawnymi, np. dotyczącymi przetwarzania danych niezbędnych do 

zapewnienia użytkownikowi produktów i usług. 

Ogólnie przekazanie danych osobowych przez użytkownika jest 

dobrowolne, jednak w pewnych przypadkach jest to niezbędne. 

Nieprzekazanie danych osobowych może się wiązać z pewnymi 

ograniczeniami dla użytkownika. 

Czytaj więcej 

W jaki sposób 

udostępniamy dane 

osobowe 

użytkownika 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym jednostkom 

zależnym, powiązanym i innym osobom trzecim na całym świecie, by 

przekazywać użytkownikowi informacje na temat produktów i ofert, które 

http://www.emerson.com/en-us/contact-us
https://otp.tools.investis.com/clients/us/emerson_electric2/SEC/sec-show.aspx?Type=page&FilingId=12392658-300562-366180&CIK=0000032604&Index=50000


mogą go zainteresować w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez 

obowiązujące prawo. 

Możemy także udostępniać dane osobowe użytkownika naszym 

usługodawcom na całym świecie, którzy są zobowiązani do przestrzegania 

niniejszej informacji o polityce prywatności, gdy wymaga tego prawo lub w 

pewnych innych sytuacjach, gdy korzystamy z usług dostawców w celu 

dostarczenia informacji lub świadczenia usług za pośrednictwem naszych 

serwisów. 

Czytaj więcej 

Międzynarodowy 

przepływ danych 

Niektóre kraje lub jurysdykcje mogą zapewniać inny poziom ochrony 

danych niż ochrona w kraju, w którym dane osobowe użytkownika zostały 

pierwotnie zgromadzone, podejmiemy jednak wszelkie kroki, by 

odpowiednio chronić dane osobowe użytkownika. 

Czytaj więcej 

Możliwości wyboru 

Użytkownik może zdecydować, w jaki sposób wykorzystujemy i 

udostępniamy jego dane osobowe. Prawa przysługujące użytkownikowi 

obejmują prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub 

usunięcia oraz prawo o bardziej technicznej naturze ograniczające sposoby 

przetwarzania danych oraz przekazywania danych osobowych. 

Czytaj więcej 

 

Jak długo 

przechowujemy 

dane osobowe 

użytkownika 

Nie przechowujemy danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to 

konieczne. 

Czytaj więcej 

 

Gromadzenie danych osobowych 

Podczas korzystania przez użytkownika z serwisów możemy gromadzić jego dane 
osobowe (w szczególności jeśli użytkownik zdecydował się nam je przekazać), w tym bez 
ograniczeń: 

• imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, nazwę użytkownika, numer telefonu, 
nazwę i adres firmy („Dane kontaktowe”); 

• numer karty kredytowej użytkownika, jego adres fakturowania, adres wysyłki, kod 
zabezpieczający oraz inne dane szczegółowe dotyczące transakcji i weryfikacji 
płatności („Dane płatności”); 

• odwiedzane przez użytkownika strony i oglądane produkty, artykuły dodane do 
koszyka, klikane reklamy, otworzone e-maile otrzymane od nas, rodzaj przeglądarki, 



system operacyjny („OS”), adres protokołu internetowego („IP”) i dane urządzenia 
(łącznie „Dane analityczne”); 

• dane dostępne publicznie pozyskane od stron trzecich, takich jak usługodawcy 
pocztowi w celu weryfikacji adresu wysyłki; 

• system operacyjny telefonu komórkowego użytkownika, wbudowany przez nas 
identyfikator urządzeń mobilnych lub inne powszechnie używane identyfikatory 
urządzeń mobilnych. 

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika lub dane dotyczące korzystania przez 
niego z serwisów pozyskane od osób trzecich na różne sposoby, w tym bez ograniczeń: 

• adres e-mail użytkownika oraz inne zgromadzone dane osobowe mogą być 
przekazane firmie Emerson za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich, gdy 
użytkownik prosi o kontakt z firmą Emerson za pośrednictwem takich stron 
internetowych należących do innych podmiotów; 

• dane osobowe mogą zostać przekazane firmie Emerson, gdy użytkownik decyduje się 
skorzystać z aplikacji lub funkcjonalności osoby trzeciej, takich jak czat na żywo, 
jednego z naszych portali społecznościowych lub podobnej aplikacji lub 
funkcjonalności na stronie internetowej podmiotu zewnętrznego; 

• dodatkowe dane osobowe mogą zostać przekazane firmie Emerson przez osoby 
trzecie w celu połączenia ich z danymi osobowymi, które gromadzimy podczas 
korzystania przez użytkownika z serwisów, w celu poszerzenia naszych możliwości 
świadczenia usług, spersonalizowania dostarczanych użytkownikowi treści i 
zaoferowania możliwości zakupu produktów lub usług, które według nas mogą 
użytkownika zainteresować w oparciu o zgromadzone przez nas informacje. 

Niniejsza informacja o polityce prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich 
danych osobowych otrzymanych od osób trzecich, chyba że określono inaczej.Emerson nie 
ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych użytkownika przez takie osoby 
trzecie. 

 

Jak wykorzystujemy dane użytkownika 

Dane użytkownika mogą być wykorzystane w następujących celach w zakresie 
dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa: 

• Zakupy: Możemy wykorzystywać dane kontaktowe i dane płatności użytkownika do 
przetwarzania i realizacji zakupów dokonanych za pośrednictwem serwisów. 

• Obsługa klienta: Możemy wykorzystywać dane kontaktowe użytkownika w celu 
przyjmowania i odpowiadania na jego pytania dotyczące produktów, usług lub 
gwarancji oraz by kontaktować się z nim w sprawie konkursów, ankiet i loterii. Aby 
odpowiedzieć na pytania użytkownika, możemy również poprosić o podanie nazwy 
firmy i/lub nazwy i adresu pośrednika, który sprzedał produkt użytkownikowi. 

• Informacja zwrotna: Możemy wykorzystywać nazwę użytkownika, jego adres email, 
listę zakupionych produktów oraz inne wygenerowane przez użytkownika treści, które 
przekazuje on podczas wystawiania ocen i opinii naszym produktom. 

• Rejestracja na stronie: Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika podczas 
tworzenia konta za pośrednictwem jakiejkolwiek z naszych serwisów w celu 
zapewnienia użytkownikowi bardziej spersonalizowanego standardu użytkowania. 



• Analiza: Podczas korzystania przez użytkownika z serwisów, automatycznie 
gromadzimy i wykorzystujemy dane analityczne w celu ciągłego udoskonalania 
standardu użytkowania naszych serwisów i dopasowania treści marketingowych i 
reklamowych. 

• Marketing: Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, by określić które 
produkty mogą go zainteresować, aby przekazywać komunikaty marketingowe (jeśli 
użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania takich informacji) i prowadzić badania 
rynku. Możemy także wykorzystywać informacje dostarczane przez użytkownika, w 
tym informacje o prowadzonej przez użytkownika działalności, posiadanych przez 
niego produktach Emerson, doświadczeniu z naszymi produktami oraz treści 
wygenerowane przez użytkownika w celów marketingowych. 

• Usługi oparte o lokalizację: Możemy wykorzystywać informacje o bieżącej lokalizacji, 
przekazany adres/lub kod pocztowy, by dostarczyć użytkownikowi informacje o 
najbliższym punkcie sprzedaży naszych produktów lub inne odpowiednie informacje 
kontaktowe. 

Możemy także wykorzystywać dane osobowe użytkownika na inne sposoby, zgodne z 
celami opisanymi powyżej, oraz w celu administrowania naszymi stronami i zapewnienia 
użytkownikowi dostępu do naszych serwisów. 

 

Podstawy prawne przetwarzania danych oraz konsekwencje 

Dane osobowy użytkownika gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zgodnie z 
poniższymi podstawami prawnymi:  

• przetwarzanie danych jest niezbędnych do zapewnienia usług żądanych przez 
użytkownika; 

• użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych;  
• przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną lub w 

celu podjęcia działań żądanych przez użytkownika przed zawarciem umowy; 
• przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązana prawnego, 

któremu podlegamy; 
• przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów 

naszych lub osoby trzeciej z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy ustępują 
interesom wynikającym z podstawowych praw i wolności użytkownika, które 
wymagają ochrony danych osobowych (dotyczy mieszkańców Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, EOG); takie uzasadnione interesy stanowią realizację celów 
przetwarzania danych, które zostały wskazane powyżej. 

Ogólnie przekazanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak w 
pewnych przypadkach jest to niezbędne do zawarcia z nami umowy lub do otrzymania 
naszych produktów i usług żądanych przez użytkownika.    

Nieprzekazanie danych osobowych może się wiązać z pewnymi ograniczeniami dla 
użytkownika – na przykład użytkownik może nie móc otrzymać pewnych produktów lub 
usług. Jednak, o ile nie podano inaczej, nieprzekazanie przez użytkownika danych 
osobowych nie wiąże się dla niego z żadnymi konsekwencjami prawnymi. 



 
Informacja dla inwestorów firmy Emerson 

Niektóre podstrony naszych stron internetowych umożliwiają inwestorom firmy Emerson 
otrzymywanie publicznie dostępnych informacji związanych z wynikami firmy. Inwestorzy 
mogą mieć wgląd do pewnych informacji i/lub zażądać dostępu do nich za pośrednictwem 
naszej strony internetowej tutaj. Zależnie od tego, o jaką informację prosi inwestor, może 
być wymagane podanie przez inwestora swojego nazwiska, stanowiska, nazwy firmy, 
zawodu, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail („Dane inwestora”), a inwestor może 
zdecydować, czy podać ww. dane. Emerson wykorzysta dane inwestora, by sprawdzić 
tożsamość inwestora i odpowiedzieć na wszelkie zapytania o dostęp do informacji. 

 

Informacja dla osób poszukujących pracy 

Na niektórych podstronach naszych stron internetowych zamieszczono informacje 
dotyczące możliwości zatrudnienia w spółce Emerson, jej podmiotach powiązanych i/lub 
stowarzyszonych, przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą w nich. Aby ubiegać się 
o przyjęcie do pracy na wolne stanowisko pracy, należy utworzyć profil zawodowy za 
pośrednictwem naszej strony internetowej tutaj. Profil ten zawiera wymagane przez 
Emerson dane przekazane przez kandydata, które może on przekazać na potrzeby 
procesu rekrutacji („Dane kandydata”). 

Przed stworzeniem profilu zawodowego należy zaakceptować warunki ochrony prywatności 
dotyczące przekazania przez kandydata swoich danych spółce Emerson dla celów 
rekrutacyjnych tutaj. Zaakceptowane przez kandydata warunki w celu stworzenia profilu 
zatrudnienia określają zakres wykorzystania przez Emerson dostarczonych przez niego 
danych w celu ubiegania się o pracę. Emerson wykorzysta dane kandydata do jego oceny 
w celach zatrudnienia oraz komunikowania się w związku z oceną i w celach zatrudnienia. 

 

Bezpieczeństwo 

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe 
użytkownika, zapewniając jednocześnie, że zewnętrzni dostawcy, którzy mają dostęp lub 
przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu oraz jednostki powiązane utrzymują takie 
same standardy zabezpieczeń. Szyfrujemy numery kart kredytowych podczas realizacji 
transakcji handlu elektronicznego prowadzonych na naszej stronie za pomocą technologii 
protokołu bezpieczeństwa („SSL”). 

 
Żadna metoda transmisji danych przez Internet ani elektroniczny system archiwizacji nie 
jest jednak w 100% bezpieczna i wolna od błędów, zatem zagwarantowanie całkowitego 
bezpieczeństwa nie jest możliwe. Użytkownik powinien chronić swoje hasło i komputer 
przed dostępem osób nieupoważnionych i zawsze upewnić się, że wylogował się po 
zakończeniu korzystania z publicznego komputera. Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że 
kontakt z nami przestał być bezpieczny (np. jeśli użytkownik ma poczucie, że 
bezpieczeństwo jego konta w serwisie Emerson mogło zostać naruszone), prosimy 
niezwłocznie poinformować nas o tym drogą mailową na adres: inquiries@emerson.com 
lub telefonicznie pod numerem telefonu +1 314-679-8984. 
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Jeśli użytkownik otrzymał od nas lub samodzielnie wybrał hasło dające dostęp do 
niektórych elementów naszych stron, ma on obowiązek utrzymać to hasło w tajemnicy. Nie 
należy nikomu ujawniać swojego hasła. 

 
Międzynarodowy przepływ danych 

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą zostać przekazane i/lub być przetwarzane 
przez pracowników jednostki znajdujące się na terenie EOG lub poza nim.  

Niektórzy z odbiorców danych osobowych użytkownika (patrz również poniżej) mają 
certyfikację Tarczy Prywatności UE-USA, natomiast inne znajdują się w państwie, odnośnie 
do którego podjęto decyzje stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych (w 
szczególności w Kanadzie [dla organizacji niepublicznych podlegających kanadyjskiej 
ustawie w sprawie ochrony danych osobowych i dokumentów elektronicznych] i w 
Argentynie) oraz, w każdym przypadku, uznaje się, że przeniesienie zapewnia odpowiedni 
poziom ochrony danych z punktu widzenia europejskiego prawa ochrony danych (patrz art. 
45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”). 

Inni odbiorcy mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają poziomu ochrony 
zgodnego z europejskimi przepisami ochrony danych (w szczególności Stany Zjednoczone 
w przypadku braku certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA). Przekazując swoje 
dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie 
swoich danych osobowych. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa ochrony danych. W odniesieniu do przekazywania danych do krajów 
niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanie danych będzie się 
odbywać przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, takich jak standardowe klauzule 
ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (art. 46(2)(c) lub 
(d) RODO), zatwierdzone kodeksy postępowania wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi 
zobowiązaniami odbiorcy (art. 46 (2)(e) RODO), lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji 
wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy (art. 46 (2)(f) RODO). 
Użytkownik może poprosić o przekazanie mu kopii odpowiednich zabezpieczeń, 
kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie Kontakt. 

 

Pliki cookie 

Wykorzystujemy pliki „cookie” – małe pliki tekstowe przenoszone do urządzenia 
użytkownika za pomocą pokrewnych technologii (np. technologia tagowania, tagi pikselowe 
tzw. web beacons, zagnieżdżone skrypty), by zapewnić użytkownikowi lepszy i bardziej 
spersonalizowany standard użytkowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobów 
wykorzystywania przez nas plików cookie lub zmienić swoje ustawienia cookie, proszę 
kliknąć tutaj[=link do informacji dotyczącej plików cookie].  

 

Informacje udostępniane stronom trzecim 

Udostępniamy dane osobowe użytkownika spółkom, organizacjom i osobom prywatnym 
spoza Emerson wyłącznie w sposób opisany poniżej. 



• Odbiorcy z Grupy Emerson i osoby trzecie. Możemy udostępnić dane osobowe 
użytkownika jednostkom powiązanym Emerson lub innym spółkom na całym 
świecie, w tym niepowiązanych pośrednikom, producentom i dostawcom, w celu 
umożliwienia im skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie przekazania 
informacji dotyczących produktów, usług lub innych ofert, które mogą być dla 
użytkownika interesujące. Dane osobowe użytkownika możemy również udostępniać 
pewnym partnerom biznesowym. W zależności od kategorii danych osobowych i 
celów, do jakich dane osobowe zostały zgromadzone, dane osobowe użytkownika 
mogą zostać przekazane różnym podmiotom i działom wewnętrznym tych 
podmiotów. Na przykład nasz dział IT może mieć dostęp do danych konta 
użytkownika, a nasz dział marketingu i sprzedaży może mieć dostęp do danych 
konta użytkownika lub danych dotyczących zamówień na produkty. Dostęp do 
pewnych danych osobowych użytkownika mogą mieć również inne działy w Grupie 
Emerson na zasadzie ścisłej potrzeby, np. dział prawny i dział zgodności z 
przepisami, dział finansowy lub dział audytów wewnętrznych. Niniejsza informacja o 
polityce prywatności nie dotyczy stron internetowych niepowiązanych osób trzecich 
ani żadnych innych stron internetowych, do których niniejsza informacja o polityce 
prywatności nie jest zalinkowana. 

• Usługodawcy Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom 
powiązanym i niepowiązanym, które w naszym imieniu wykonują czynności 
związane z naszą działalnością. Takie czynności obejmują przetwarzanie płatności, 
realizowanie zamówień, dostawę paczek, usługi lokalizacyjne, analizę danych 
dotyczących użytkowania strony lub aplikacji mobilnej, obsługę klienta, usługę 
poczty i poczty elektronicznej, zarządzanie konkursami/ankietami/loteriami, usługi 
marketingowe, usługi social commerce i media społecznościowe (np. rankingi, 
przeglądy, fora) oraz obliczanie i zgłaszanie podatku od sprzedaży i zarządzanie 
nim. Zewnętrzni usługodawcy otrzymują dane osobowe użytkownika, które są 
konieczne do realizacji ich zobowiązań, a my informujemy ich, że nie mogą 
wykorzystywać danych osobowych użytkownika w żadnych innych celach. 

• Przypadki wymagane lub zgodne z prawem Wykorzystamy i ujawnimy dane 
osobowe użytkownika w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy 
prawa, w tym bez ograniczeń: 
o na mocy obowiązującego prawa, w tym prawodawstwa krajów innych niż kraj 

zamieszkania użytkowania, w celu zachowania zgodności z procedurami 
prawnymi i odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, 
włączając organy publiczne i rządowe z krajów innych niż kraj zamieszkania 
użytkownika; 

o w celu wyegzekwowania naszych warunków i postanowień, w tym dochodzenia 
w sprawie ich potencjalnych naruszeń; 

o w celu wykrywania oszustwa oraz zapobiegania oszustwu, a także w innych 
kwestiach bezpieczeństwa lub kwestiach technicznych; 

o w celu ochrony działalności naszej spółki lub naszych jednostek powiązanych; 
ochrony prawa, prywatności, bezpieczeństwa i własności naszej i/lub naszych 
jednostek powiązanych, użytkownika lub innych osób oraz umożliwienia 
podejmowania dostępnych środków ochrony prawnej lub ograniczenia 
poniesionych szkód. 

• Przenoszenie działalności W związku z ciągłym rozwojem naszej działalności 
możemy sprzedawać lub nabywać marki, sklepy, jednostki stowarzyszone lub 
biznesowe. Możemy udostępniać i/lub przekazywać dane osobowe użytkownika 
osobom trzecim w ramach takich transakcji (włączając, bez ograniczeń, każdą 



reorganizację, fuzję, sprzedaż, joint venture, cesję, przeniesienie lub innego rodzaju 
zbycie części lub całości naszej działalności, marek, jednostek zależnych, 
powiązanych lub innych aktywów). Informacja o kliencie stanowi jeden z 
przenoszonych aktywów, jednak nadal podlega ona wcześniej obowiązującej 
informacji o polityce prywatności. 

Możemy udostępniać osobom trzecim – np. wydawcom, reklamodawcom lub powiązanym 
stronom internetowym – dane zagregowane, które zostały poddane anonimizacji (w celu 
uniemożliwienia identyfikacji użytkownika) oraz je upubliczniać.Możemy na przykład 
opublikować dane wskazujące trendy w zakresie ogólnego wykorzystywania naszych usług 
lub produktów. 

 

Fora publiczne 

Nasze strony mogą oferować ogólnie dostępne blogi, tablice lub fora społecznościowe. 
Proszę pamiętać, że informacje podawane w tych miejscach mogą być odczytywane, 
gromadzone i wykorzystywane przez każdego, kto ma do nich dostęp. 

 

Linki do portali społecznościowych lub innych stron internetowych osób trzecich 

Nasze serwisy mogą zawierać linki do portali społecznościowych lub innych stron 
internetowych i aplikacji mobilnych obsługiwanych i kontrolowanych przez osoby trzecie. 
Chociaż staramy się zamieszczać łącza wyłącznie do stron internetowych stosujących 
równie wysokie standardy i zapewniających poszanowanie prywatności, nie bierzemy 
odpowiedzialności za treści i praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez inne 
strony internetowe. Jeśli nie określono inaczej, wszelkie dane osobowe, które użytkownik 
przekazuje takiej osobie trzeciej, będą gromadzone przez tę osobę, a nie przez nas i będą 
podlegać informacji o polityce prywatności (jeśli została ona wprowadzona) tej osoby, a nie 
niniejszej informacji o polityce prywatności. W takiej sytuacji nie będziemy mieć kontroli i 
nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie przez tę osobę przekazanych jej 
przez użytkownika danych osobowych. 

 

Opcje dostępne dla użytkownika 

Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG podczas korzystania z serwisów lub 
administrator danych – opisany bardziej szczegółowo powyżej w punkcie Informacje ogólne 
– znajduje się na terenie EOG, obowiązują następujące zasady: 

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 
osobowych do pewnych celów (w szczególności w zakresie otrzymywania bezpośrednich 
informacji marketingowych pocztą elektroniczną, w wiadomościach SMS/MMS, faksem 
lub telefonicznie – w stosownych przypadkach), użytkownik może wycofać tę zgodę w 
dowolnym czasie ze skutkiem następczym. Ponadto użytkownik może sprzeciwić się 
wykorzystywaniu jego danych osobowych w celach marketingowych. 

Należy pamiętać, że prawa wymienione poniżej mogą zostać zmodyfikowane na mocy 
obowiązujących przepisów prawa ochrony danych. Poniżej przestawiono dodatkowe 
informacje dotyczące praw użytkownika w zakresie, do którego ma zastosowanie RODO 



(w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości poniższe zasady obowiązują wyłącznie, jeśli 
użytkownik podczas korzystania z serwisów lub administrator danych – opisany bardziej 
szczegółowo powyżej w punkcie Informacje ogólne – znajduje się na terenie EOG): 

 
(i) Prawo do żądania dostępu do danych osobowych użytkownika 

Użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania od nas potwierdzenia, czy 
jego dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli dane są przetwarzane, prawo do 
żądania dostępu do tych danych osobowych. Informacje związane z dostępem do 
danych obejmują cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców 
lub kategorii odbiorców, których dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. 
 
Użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych 
osobowych. Za kolejne kopie danych osobowych, których zażąda użytkownik, 
możemy pobrać uzasadnioną opłatę naliczaną na podstawie kosztów 
administracyjnych. 

 
(ii) Prawo do żądania poprawienia danych osobowych 

Użytkownikowi może przysługiwać prawo do poprawienia przez nas niepoprawnych 
danych osobowych na jego temat. W zależności od celu przetwarzania, użytkownikowi 
może przysługiwać prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
również poprzez przekazanie oświadczenia uzupełniającego. 

 
(iii) Prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 

W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do usunięcia 
przez nas jego danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do ich usunięcia. 

 
(iv) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do 
ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie 
dane zostaną oznaczone i nie będą mogły być przez nas przetwarzane w określonych 
celach. 

 
(v) Prawo do przeniesienia danych 

W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania 
przekazanych przez niego danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przeniesienia tych danych do 
innego podmiotu bez żadnych utrudnień z naszej strony.  
 

(vi) Prawo do sprzeciwu 

W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do 
wyrażenia sprzeciwu w związku z jego określoną sytuacją wobec 
przetwarzania przez nas danych osobowych, a my możemy być zobowiązani 
do zaprzestania przetwarzania takich danych. Prawo do sprzeciwu może w 
szczególności dotyczyć sytuacji, w której firma Emerson zbiera dane 
użytkownika w celu profilowania oraz lepszego zrozumienia jego 
zainteresowań biznesowych w związku z produktami i usługami firmy 



Emerson. Użytkownik może również wyrazić sprzeciw wobec 
wykorzystywania danych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli 
użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu i użytkownik skorzysta z tego 
prawa, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych do takich 
celów. Aby skorzystać z tego prawa, prosimy skontaktować się z nami, 
korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie Kontakt. 
 
Prawo do sprzeciwu może jednak nie mieć zastosowania w szczególności, 
jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest wymagane w celu 
przygotowania się do zawarcia umowy lub realizacji wcześniej zawartej 
umowy. 
 
Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia 
marketingu bezpośredniego (np. aktywnie zapisał się do naszych 
newsletterów), może wycofać swoją zgodę zgodnie z opisem na początku tego 
punktu.  

 
(vii) Inne prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji 

Ponadto w pewnych okolicznościach związanych ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem indywidualnych decyzji użytkownik ma prawo do interwencji ze 
strony człowieka, wyrażenia swojego punktu widzenia oraz do zakwestionowania 
takiej decyzji. 

 
Użytkownikowi może również przysługiwać prawo do złożenia skargi przed właściwym 
organem ochrony danych. Z tego prawa użytkownik może skorzystać przed organem 
nadzorczym w szczególności w państwie należącym do EOG, będącym miejscem 
zamieszkania, zatrudnienia lub w państwie, w którym doszło do zarzucanego naruszenia. 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika 

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo jak jest to konieczne w celu 
zapewnienia użytkownikowi żądanych usługi i produktów. Po zakończeniu relacji z nami 
usuniemy dane osobowe użytkownika lub poddamy je anonimizacji, chyba że obowiązują 
ustawowe wymagania dotyczące zatrzymywania danych (np. do celów podatkowych). 
Możemy zatrzymać dane kontaktowe użytkownika oraz informacje o jego zainteresowaniach 
dotyczących naszych produktów lub usług przez dłuższy czas, jeśli użytkownik wyraził zgodę 
na przesyłanie materiałów marketingowych. Możemy również zatrzymać dane osobowe 
użytkownika po rozwiązaniu z nim stosunków umownych, jeśli takie dane są niezbędne do 
zapewnienia zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub jeśli dane osobowe 
są niezbędne do złożenia skargi, prowadzenia sporu prawnego lub obrony w takim sporze 
wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby. W dozwolonym zakresie ograniczymy przetwarzanie 
danych osobowych użytkownika do takich ograniczonych celów po rozwiązaniu stosunków 
umownych. 

 

Dzieci 

Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children's Online Privacy 
Protection Act) §§ 6501-06 rozdziału 15 Kodeksu Stanów Zjednoczonych oraz §§ 312.1-



312.12 rozdziału 16 Kodeksu Przepisów Federalnych osoby poniżej 13 roku życia nie mogą 
być użytkownikami naszej witryny i nie gromadzimy celowo danych dzieci. Poprzez 
korzystanie z tej strony użytkownik oświadcza, że ma ukończone 13 lat lub więcej. 

 

Zmiany 

Możemy okresowo aktualizować niniejsze oświadczenie o prywatności. Powiadomimy 
użytkownika o takich zmianach, również o dacie wejścia takich zmian w życie, poprzez 
zmianę daty ostatniej aktualizacji informacji o polityce prywatności lub w sposób wymagany 
przez obowiązujące prawo.



 

 


