Oświadczenie o ochronie prywatności
DEFINICJE
Zaimek „my” oraz czasowniki w pierwszej osobie liczby mnogiej oznaczają firmę Trust
International.
„Strona internetowa” oznacza stronę z promocjami firmy Trust
International, www.trustpromotions.com
Wyrażenie „dane osobowe” oznacza dotyczące Państwa dane, które pozwalają na
Państwa identyfikację, a nie są publicznie dostępne w inny sposób, takie jak imię i
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, dowód zakupu czy numer rachunku
bankowego.
CZEGO DOTYCZY TO OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI?
To oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy sposobu, w jaki firma Trust International
traktuje gromadzone i otrzymywane przez siebie dane osobowe, w tym dane dotyczące
Państwa korzystania z usług firmy Trust International w przeszłości oraz stosowania plików
cookie w związku z korzystaniem ze strony internetowej.
To oświadczenie o ochronie prywatności jest okresowo modyfikowane. Zalecamy regularne
czytanie oświadczenia o ochronie prywatności, aby byli Państwo na bieżąco z wszelkimi
zmianami i najnowszymi postanowieniami.
To oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy działalności przedsiębiorstw, które
nie są własnością lub zarządzane przez firmę Trust International, a także osób, które nie
są zatrudnione przez firmę Trust International ani nie podlegają zarządowi firmy Trust
International.
Firma Trust International nie zamierza gromadzić danych osób odwiedzających stronę
internetową, które mają mniej niż 16 lat bez zgody ich rodziców lub opiekunów. Nie możemy
jednak sprawdzić, czy odwiedzający jest w wieku powyżej 16 lat. Zalecamy rodzicom kontrolę
aktywności swoich dzieci w Internecie, aby mogli zapobiegać gromadzeniu danych dzieci bez
pozwolenia rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby
niepełnoletniej bez takiego pozwolenia, prosimy skontaktować się z nami. W takim przypadku
zostaną one usunięte.
GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Naszym głównym celem gromadzenia danych osobowych jest przetwarzanie rejestracji
produktów do celów promocyjnych. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe do zarządzania
stroną internetową oraz monitorowania i udoskonalania jej, jej funkcji i treści, a także do
świadczenia i udoskonalania usług oraz weryfikowania, że usługobiorcy spełniają kryteria
wymagane do przetwarzania ich zapytań. Robimy to, by poprawiać komfort odwiedzających
stronę internetową, klientów oraz użytkowników strony.
Firma Trust International gromadzi Państwa dane osobowe wyłącznie na zasadzie ich
czynnego przekazania: uznaje się, że wiedzą Państwo o fakcie przekazywania danych
osobowych gromadzonych przez firmę Trust International i wyrażają Państwo na to zgodę.
Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, na które wyrazili Państwo
zgodę.

Konkursy i działania promocyjne
Odwiedzając naszą stronę internetową, mają Państwo możliwość rejestracji swojego zakupu.
Wykorzystujemy te dane do przetwarzania Państwa rejestracji oraz wysyłania Państwu
produktu lub kwoty pieniędzy. Jeśli dokonają Państwo rejestracji, zgromadzimy Państwa
następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko
• Adres
• Państwa adres e-mail w celu potwierdzenia rejestracji i ewentualnej dalszej
korespondencji dotyczącej tej rejestracji
• Państwa adres e-mail, abyśmy mogli powiązać go z Państwem i produktami,
które chcą Państwo zarejestrować
• Dowód zakupu
• Punkt zakupu produktów
• Kraj zakupu produktów
Biuletyn informacyjny
Mogą Państwo zapisać się na biuletyny informacyjne firmy Trust International. Jeśli zechcą
Państwo otrzymywać biuletyny informacyjne, zgromadzimy Państwa następujące dane
osobowe:
• Państwa adres e-mail, na który są wysyłane biuletyny informacyjne.
Kontakt zainicjowany przez państwa
Jeśli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny
sposób, możemy zgromadzić Państwa dane osobowe w celu świadczenia Państwu lepszych
usług. Możemy skontaktować się z Państwem, jeśli poprosili Państwo o informacje lub
powiadomili nas. Prosimy tylko o dane konieczne do świadczenia Państwu lepszych usług.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Żadne dostarczone przez Państwa dane nie będą nigdy sprzedane ani przekazane
stronie trzeciej bądź używane do innych celów, chyba że:
• Jest to wyraźnie stwierdzone na podstronie, gdzie gromadzone są dane.
• Dostarczenia danych wymaga nakaz sądowy.
Dane osobowe są wymagane do skoordynowania informacji z potrzebami użytkownika i
skontaktowania się z użytkownikiem w razie konieczności.
Firma Trust International stosuje odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony Państwa
danych osobowych, lecz nie możemy zagwarantować, że zgromadzone dane osobowe
umożliwiające Państwa identyfikację nigdy nie zostaną ujawnione w sposób niezgodny z tym
oświadczeniem o ochronie prywatności. Stosujemy prawidłowe procedury fizyczne i
elektroniczne oraz prawidłowe procedury w ramach polityk, aby zapobiegać nieuprawnionemu
dostępowi do danych, zapewniać im ciągłą ochronę oraz prawidłowo wykorzystywać dane,
jakie gromadzimy w Internecie.
POLITYKA POCZTY ELEKTRONICZNEJ
• Firma Trust International prowadzi akta zapisów (opt-in), aby kontrolować
rejestrację danych użytkowników.

•

W ramach wysyłki wiadomości e-mail prowadzonej przez firmę Trust International
otrzymują Państwo wyłącznie te wiadomości, na które się Państwo zapisali.

PLIKI COOKIE
Firma Trust International wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji działania pewnych
podstron na stronie internetowej. Pliki cookie (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które
podstrona umieszcza na Państwa komputerze. W pliku cookie przechowywane są różne
informacje, np. preferencje językowe. Pliki cookie nie przechowują żadnych danych
osobowych, chyba że dadzą Państwo na to wyraźną zgodę.
Pliki cookie można w każdej chwili usunąć z komputera — również ta czynność odbywa się
w przeglądarce. Mogą Państwo sami zdecydować o obsłudze plików cookie, modyfikując ich
ustawienia. Proszę dokładnie przeczytać Oświadczenie o plikach cookie.
Strona internetowa gromadzi zanonimizowane dane dotyczące zachowań w sieci za pomocą
Google Analytics. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości strony internetowej. W
ten sposób udoskonalamy także działanie strony. Aby umożliwić ostrożne przetwarzanie,
zastosowaliśmy następujące środki ostrożności:
• Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z firmą Google;
• Zamaskowaliśmy ostatni oktet adresu IP;
• Wyłączyliśmy wszystkie oferowane przez firmę Google opcje udostępniania
danych wyszukiwarce Google;
• Nie wykorzystujemy żadnych innych usług Google w połączeniu z plikami cookie Google
Analytics.

Akceptując ten plik cookie, zgadzają się Państwo, abyśmy korzystali z całego Państwa
adresu IP w Google Analytics. Używamy adresu IP tylko do ustalenia, z jakiego miejsca
odwiedzają Państwo stronę internetową. Dane te widzi tylko zespół rozwoju sieci, który
wykorzystuje je do optymalizacji, udoskonalania i analiz.
PRAWO WGLĄDU W DANE ORAZ ICH USUNIĘCIA
Mają Państwo prawo żądać wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub
usunięcia. Przechowujemy te dane osobowe, które postanowili Państwo nam
udostępnić. Przechowujemy Państwa dane do momentu, aż ich przetwarzanie nie
będzie już dla nas konieczne;
Zakończono konkurs lub zamknięto kwestionariusz, a Państwo nie wygrali lub już
skontaktowano się ze zwycięzcą.
• Wypisali się Państwo z subskrypcji biuletynu informacyjnego.
•

Jeśli z dowolnych przyczyn podejrzewamy nadużycie, zastrzegamy sobie prawo do
zatrzymania Państwa danych tak długo, jak to konieczne w celu obrony naszych interesów.
W każdej chwili mogą Państwo zmienić dostarczone dane.
W takim przypadku firma Trust International może poprosić Państwa o poinformowanie jej o
takiej zmianie w ustalony sposób; w niektórych sytuacjach może być także wymagana
identyfikacja.
KONTAKT

Firma Trust International chętnie pozna Państwa opinię. Jeśli mają Państwo uwagi lub pytania
dotyczące oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt:
• Poczta:
Trust International BV,
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
Holandia
• promotions@trust.com

To oświadczenie o ochronie prywatności weszło w życie dnia: 17 sierpnia 2020 r.

