
   

 

   
 

I. Wstęp 

Odpowiednie zarządzanie i zabezpieczenie danych osobowych ma fundamentalne znaczenie dla Evident Corporation i jej rodziny 

spółek ("My" lub "Evident").  

Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, w tym 

Twoje dane osobowe, gdy są one zbierane za pośrednictwem tej strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej, powiązanych produktów, 

aplikacji, usług, stron internetowych, podstron, widżetów, funkcji interaktywnych, formularzy, strony mobilnej (stron mobilnych) i stron 

mediów społecznościowych oferowanych, posiadanych lub obsługiwanych przez firmę Evident ("Strona (strony)"). 

Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności, powiadomimy Cię poprzez zmianę daty wejścia w 

życie, a w niektórych przypadkach możemy dostarczyć Ci bardziej widoczne powiadomienie (takie jak wysłanie powiadomienia lub 

dostarczenie Ci innych informacji w ramach lub w związku z dostarczaniem Stron). Dostęp i korzystanie z Witryn oznacza zgodę na 

warunki zawarte w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszą Informacją o 

prywatności, aby zrozumieć nasze aktualne praktyki w zakresie prywatności. 

Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia: 

• I.Wstęp 

• II.Z kim należy się skontaktować 

• III.Rodzaje informacji, które zbieramy i wykorzystujemy 

• IV.Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy informacje 

• V.Dodatkowe sposoby, w jakie możemy zbierać i udostępniać Twoje informacje 

• VI. Odbiorca Twoich danych osobowych 

• VII.Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe 

• VIII.Wykorzystanie przez nas technologii informacyjnych 

https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-01
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-02
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-03
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-04
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-05
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-06
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-07
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-07
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-07
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-07


   

 

   
 

• IX.Bezpieczeństwo 

• X Listy promocyjne 

• XI. Informacje dotyczące rezydentów Stanów Zjednoczonych 

• XII.Dane osobowe podlegające europejskim przepisom o ochronie prywatności 

• XIII.Dane osobowe podlegające japońskim przepisom o ochronie prywatności 

• XV. Dane osobowe podlegające ustawie o ochronie informacji osobowych Republiki Korei 

• XVI. Dane osobowe podlegające prawu singapurskiemu 

• XVII. Dane osobowe podlegające prawu meksykańskiemu 

II. Z kim należy się skontaktować 

Attn: Data Protection 

EVIDENT Europe GmbH 

Caffamacherreihe 8-10 

20355 Hamburg 

Niemcy 

Global-privacy@evidentscientific.com 

 

W poszczególnych przypadkach dana filia może być odpowiedzialna wyłącznie lub wspólnie z Evident Europe GmbH. W przypadku 

pytań dotyczących konkretnej jurysdykcji prosimy o podanie, o jaką jurysdykcję chodzi.  

 

Skontaktuj się z nami w Meksyku, Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych  

 

Americas-privacy@evidentscientific.com  

 

Skontaktuj się z nami w Singapurze, Korei, Australii lub Indiach  

https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-08
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-12
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-12
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-12
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-12
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-13
mailto:Global-privacy@evidentscientific.com
mailto:Americas-privacy@evidentscientific.com


   

 

   
 

 

Apac-privacy@evidentscientific.com   

III. Rodzaje informacji, które zbieramy i wykorzystujemy 

Evident gromadzi pewne informacje, w tym dane osobowe, od i o Tobie.  

Termin "dane osobowe" oznacza wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, mogą być powiązane z lub mogłyby 

być w sposób uzasadniony powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z osobą fizyczną (użytkownikiem). Celem Evident jest ograniczenie 

informacji, które zbieramy do informacji niezbędnych do wspierania naszej działalności.  

Podsumowanie kategorii danych osobowych, które możemy zbierać, skąd je czerpiemy, dlaczego je zbieramy i komu możemy je 

udostępniać: 

Podstawowe dane identyfikacyjne: takie jak pozdrowienie, imię/ nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu, tytuł 

oraz nazwa firmy, dział i/lub tytuł.  

Informacje o koncie użytkownika, takie jak nazwy użytkownika i hasła używane do uzyskania dostępu do konta, rejestracji na 

wydarzenia/seminarium, pobierania plików, subskrypcji 

Informacje finansowe, takie jak numer karty kredytowej, numer konta bankowego i/lub adres rozliczeniowy, w zależności od 

okoliczności 

Informacje o urządzeniu, takie jak typ urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do strony (stron), numer identyfikacyjny 

urządzenia, adres IP lub mobilny system operacyjny, przeglądarka, dane geolokalizacyjne (np. współrzędne GPS - w zależności od tego, 

czy są włączone), GUID 

mailto:Apac-privacy@evidentscientific.com


   

 

   
 

Informacje o przeglądaniu: Czas przeglądania, informacje o plikach cookie, historia strony internetowej, preferencje, informacje o 

przeglądarce lub aplikacji, takie jak: z jakiej strony przyszedłeś i jaką stronę odwiedzasz, kiedy opuszczasz stronę (strony) lub jak często 

z niej korzystasz 

Informacje o kontaktach biznesowych, podstawowe dane dostawcy, informacje o zamówieniach (historia zamówień, informacje o 

fakturach), adres rozliczeniowy, adres pocztowy i częstotliwość kontaktów  

Dane marketingowe: dane dotyczące kampanii marketingowych, dane dotyczące newslettera (współczynniki klikalności, 

współczynniki otwarcia itp.), preferencje 

Zgodność Postępowanie w sprawie: dane osobowe zależy od okoliczności zgłoszonego zdarzenia.  

IV. Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy informacje 

Poniżej przedstawiamy przykłady sposobów, w jakie wykorzystujemy zebrane informacje o Tobie:  

 



   

 

   
 

Przeznaczenie  Kategorie danych  Podstawy prawne  

Realizacja produktów i usług 

• Zawieranie umów z użytkownikiem 

• Aby zakończyć, zrealizować, 

zarządzać i komunikować się z Tobą 

w sprawie Twoich transakcji; 

• Aby założyć i obsługiwać Twój profil 

internetowy/konto na 

Stronie/Kontach - jeśli dotyczy to 

Ciebie (np. EvidentScientific Cloud)  

• Aby umożliwić świadczenie usług, 

takich jak szkolenia, naprawa 

produktów i inne wydarzenia lub 

usługi oraz; 

• Aby odpowiedzieć na zapytania, 

prośby, skargi, pytania, komentarze 

 

Podstawowa identyfikacja 

osobista 

Dane kontaktowe firmy 

Informacje finansowe 

Informacje o koncie 

użytkownika  

Zgoda 

Wykonanie umowy z Państwem 

Prawnie uzasadniony interes - dostarczanie 

zgodnie z wymogami umowy i komunikowanie się 

z Państwem w celu świadczenia najlepszych usług 

oraz dostarczanie informacji zgodnie z 

wymaganiami lub prośbą  



   

 

   
 

Marketing, promocja i reklama 

• Aby dostarczać informacje o naszych 

produktach, usługach i promocjach 

(np. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, witryn lub aplikacji 

stron trzecich oraz urządzeń 

mobilnych) 

• W celu określenia preferencji 

produktowych (np. usług i promocji, 

którymi można być 

zainteresowanym) 

• Do administrowania konkursami, 

loteriami, promocjami i ankietami 

• Aby korzystać z analizy danych w 

celu ulepszenia naszej strony 

internetowej, działań 

marketingowych, zarządzania 

relacjami z klientami  

Podstawowa identyfikacja 

osobista 

Dane kontaktowe firmy 

Informacje o urządzeniu 

Dane przeglądania  

Dane marketingowe 

 

Zgoda 

Wykonanie umowy z Państwem 

Prawnie uzasadniony interes - aby np. zrozumieć, w 

jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów, 

strony i poprawić usługi 



   

 

   
 

Operacje wewnętrzne  

• W celu poprawy efektywności strony 

(stron), usług, asortymentu towarów i 

obsługi klienta 

• Kontrola jakości i szkolenia 

• Potwierdzenie wymagań umownych 

• Wykonywanie innych działań 

logistycznych i operacyjnych w 

zależności od potrzeb 

• Aby prowadzić naszą działalność  

 

Podstawowa identyfikacja 

osobista 

Dane kontaktowe firmy 

Informacje o urządzeniu 

Dane przeglądania  

Dane marketingowe 

Zgoda 

Wykonanie umowy z Państwem 

Uzasadniony interes - dostarczanie zgodnie z 

wymaganiami umownymi i komunikowanie się z 

Tobą w celu dostarczenia najlepszych usług, 

reorganizacja naszej działalności w przypadku 

restrukturyzacji i transakcji M&A. 



   

 

   
 

Zapobieganie oszustwom, bezpieczeństwo i 

zgodność z przepisami 

• Aby chronić nasze aktywa i 

zapobiegać nieuczciwym transakcjom 

• Aby potwierdzić dane 

uwierzytelniające oraz uwierzytelnić 

klientów i innych użytkowników 

podczas logowania się do profilu 

online i/lub aplikacji 

• Aby chronić bezpieczeństwo i 

integralność naszych usług i naszych 

danych; oraz 

• Aby pomóc organom ścigania i 

odpowiedzieć na zapytania prawne 

• W celu zapewnienia zgodności z 

przepisami i zobowiązaniami 

prawnymi, takimi jak sprawdzanie list 

sankcji, kwestionariusze due diligence 

stron trzecich, odprawa celna 

 

Podstawowa identyfikacja 

osobista 

Dane kontaktowe firmy 

Informacje o urządzeniu 

 

 

Wykonanie umowy z Państwem 

Zgodność z obowiązkiem prawnym  

Prawnie uzasadniony interes - zapewnienie 

bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom 



   

 

   
 

Przetwarzanie płatności 

• Aby przetworzyć płatności i 

odpowiedzieć na zapytania i prośby 

dotyczące zamówień. 

Podstawowa identyfikacja 

osobista 

Dane kontaktowe firmy 

Informacje finansowe 

Wykonanie umowy z Państwem 

Zgodność z obowiązkiem prawnym  

Prawnie uzasadniony interes - aby odzyskać długi i 

zapłacić podobnie 

V. Dodatkowe sposoby, w jakie możemy zbierać i udostępniać Twoje informacje 

Oprócz metod wymienionych powyżej, Evident może zbierać i udostępniać informacje, w tym Twoje dane osobowe, za pomocą 

następujących metod: 

(a) Informacje z innych źródeł 

• Angażujemy się w kontakty z obecnymi i potencjalnymi klientami za pośrednictwem wielu internetowych kanałów 

marketingowych i usług mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN). Jeśli skontaktujesz się z 

nami za pośrednictwem jednego z naszych internetowych kanałów marketingowych, poprosisz o obsługę klienta za 

pośrednictwem mediów społecznościowych lub w inny sposób skierujesz nas do komunikacji z Tobą za pośrednictwem 

mediów społecznościowych, możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej lub użyć 

innych narzędzi wewnętrznych lub mediów społecznościowych do interakcji z Tobą. W takich przypadkach Twoje 

interakcje z nami podlegają niniejszej Informacji o ochronie prywatności, a także informacji o ochronie prywatności 

platformy mediów społecznościowych, z której korzystasz. Uzyskując dostęp lub logując się do naszych Stron lub 

internetowych kanałów marketingowych za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych, wszelkie informacje, które 

nam przekazujesz, mogą również stać się dostępne dla tej usługi, z zastrzeżeniem informacji o prywatności tej usługi. Aby 

uzyskać dodatkowe informacje i więcej szczegółów na temat sposobu zarządzania informacjami dostarczanymi nam 



   

 

   
 

przez te usługi mediów społecznościowych, należy zapoznać się z ustawieniami prywatności mającymi zastosowanie do 

konta w danej usłudze mediów społecznościowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z 

informacją o prywatności takich usług. 

(b) Przeniesienie działalności gospodarczej 

• O ile prawo nie zabrania inaczej, jeśli Evident połączy się z, nabędzie lub zostanie przejęty przez inny podmiot 

gospodarczy, może udostępnić Twoje dane następcom całości lub części swojej działalności. Może to obejmować 

sprzedaż aktywów, reorganizację firmy lub inną zmianę kontroli. Jeśli Evident lub któraś z jego filii zostanie sprzedana lub 

w inny sposób przejęta przez stronę trzecią, wszystkie aktywa danych Evident staną się własnością strony przejmującej. 

Taka strona będzie podlegać zgodzie (zgodom), opt-outom lub innym warunkom klienta dotyczącym danych. Zmiana 

własności danych może, ale nie musi obejmować zawiadomienie na Stronie (Stronach). 

(c) Marketing osób trzecich 

• O ile nie zabraniają tego przepisy prawa, w tym europejskie przepisy dotyczące ochrony prywatności, możemy 

udostępniać informacje o użytkowniku stronom trzecim, które dostarczają produkty lub usługi, które naszym zdaniem 

mogą go zainteresować. Te strony trzecie mogą wykorzystywać informacje o użytkowniku do własnych celów 

marketingowych lub celów marketingowych innych podmiotów. Może to obejmować dostarczanie reklam internetowych. 

VI. Odbiorca Twoich danych osobowych 

Udostępniamy pewne dane pomiędzy naszymi spółkami z Grupy Evident.  

Możemy również udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim takim jak: Dostawca usług IT, Firma konsultingowa, Niszczenie 

dokumentów, Instytucja publiczna, Dostawca i inne.  



   

 

   
 

Jeśli Twoje dane są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego "EOG", które mogą mieć inne standardy 

ochrony danych niż kraj zamieszkania, należy pamiętać, że dane przetwarzane w obcym kraju mogą podlegać zagranicznym przepisom 

i być dostępne dla zagranicznych rządów, sądów, organów ścigania i organów regulacyjnych. Dołożymy jednak starań, aby podjąć 

rozsądne środki w celu zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych również podczas udostępniania Twoich danych 

osobowych takim krajom. 

VII Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe 

Firma Tyco Electronics będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne, aby zapewnić 

użytkownikowi produkty, usługi i programy, o które prosi, a także w celu realizacji podstawowych celów biznesowych, takich jak 

utrzymanie wydajności usług i programów, podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych dotyczących nowych funkcji i 

oferty, wypełnianie zobowiązań prawnych i rozwiązywanie sporów. W przypadku braku uzasadnionej potrzeby biznesowej 

przetwarzania danych osobowych użytkownika, zostaną one usunięte lub zanonimizowane. 

Kryteria, stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują: 

• Okres, w którym pozostajemy z Tobą w stałej relacji i świadczymy na Twoją rzecz usługi lub programy (na przykład tak 

długo, jak długo masz u nas profil/konto lub nadal korzystasz z usług/programów, lub masz z nami umowę); 

• Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; lub 

• Czy zatrzymanie danych jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów 

o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych). 

VIII. Wykorzystanie przez nas technologii informacyjnych 



   

 

   
 

W tej części opisano różne rodzaje technologii, które możemy wykorzystywać podczas interakcji z naszą Witryną (witrynami) oraz 

wybory użytkownika dotyczące tych technologii: 

(a) Cookies, Pixel Tags i Flash Cookies 

• Niektóre informacje, w tym dane osobowe, zbieramy w sposób zautomatyzowany, wykorzystując technologie takie jak 

pliki cookie, znaczniki pikselowe, narzędzia analizy przeglądarki, logi serwera. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które 

witryny internetowe wysyłają do komputera użytkownika lub innego podłączonego urządzenia w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania przeglądarki użytkownika lub zapisania informacji lub ustawień w przeglądarce. Pliki cookie umożliwiają 

nam rozpoznanie, kiedy użytkownik powraca do Witryny (witryn). Pomagają nam również w zapewnieniu 

spersonalizowanego doświadczenia i umożliwiają nam wykrywanie niektórych rodzajów oszustw. Rodzaje technologii 

używanych przez Evident mogą się zmieniać w czasie wraz z rozwojem technologii. Niektóre z tych technologii są 

niezbędne do zapewnienia Witryny (Stron), takie jak dostęp do konta/uwierzytelnianie. Aby dowiedzieć się więcej o 

plikach cookie, których używamy, kliknij tutaj. 

(b) Reklama oparta na zainteresowaniach lub reklama behawioralna online 

• Evident korzysta z usług zewnętrznych firm reklamowych, aby serwować reklamy oparte na zainteresowaniach. Firmy te 

kompilują informacje z różnych źródeł online, aby dopasować profile użytkowników do reklam, które naszym zdaniem 

będą najbardziej odpowiednie, interesujące i aktualne w oparciu o profil użytkownika. 

(c) Programy reklamowe w sieciach społecznościowych i nowych technologiach 

• Evident ma relacje z kilkoma sieciami społecznościowymi. Firmy te posiadają specjalne programy reklamowe, które 

dopasowują osoby, które wykazały zainteresowanie firmą Evident poprzez nasze Strony lub inne usługi w ramach ich 

profili (takich jak na Facebooku i LinkedIN). To dopasowanie pozwala nam na dostarczanie odpowiednich, opartych na 

zainteresowaniach reklam w sieciach tych firm. 

https://www.evidentscientific.com/en/cookies/index.html


   

 

   
 

IX. Bezpieczeństwo 

Evident zobowiązuje się do utrzymywania odpowiednich organizacyjnych, technicznych i fizycznych kontroli w celu ochrony 

powierzonych nam danych osobowych. Kontrole te chronią dane osobowe przed przewidywanymi zagrożeniami i 

niebezpieczeństwami, jak również przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem. Evident będzie dążyć do zapewnienia 

bezpieczeństwa, które jest proporcjonalne do wrażliwości chronionych danych osobowych, przy czym największy wysiłek skupia się na 

ochronie wrażliwych danych osobowych, takich jak dane finansowe lub medyczne, które mogłyby spowodować znaczne szkody lub 

niedogodności, gdyby dostały się w niepowołane ręce. 

X. E-maile promocyjne 

Jeśli wysyłamy Ci promocyjne wiadomości e-mail, a Ty nie chcesz już ich otrzymywać, proszę postępuj zgodnie z instrukcjami 

"rezygnacji z subskrypcji" w tych wiadomościach, jeśli są dostępne. Państwa adres e-mail zostanie usunięty z naszej listy marketingowej. 

Proszę dać nam rozsądny okres czasu na spełnienie Twojej prośby. 

XI. Informacje dotyczące rezydentów Stanów Zjednoczonych 

(a) Mieszkańcy Kalifornii 

Mieszkańcy Kalifornii mają pewne dodatkowe prawa dotyczące naszego wykorzystania i ujawniania danych osobowych, jeśli dotyczy to 

Evident. Wyłącznie dla celów niniejszej sekcji XII termin "dane osobowe" oznacza informacje, które identyfikują, odnoszą się do, 

opisują, są w uzasadniony sposób możliwe do powiązania z lub mogłyby być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub 

pośrednio, z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym, jak dalej zdefiniowano w ustawie o prywatności konsumentów 

w Kalifornii z 2018 r. 



   

 

   
 

• 1.Możesz zażądać kopii następujących informacji: (1) Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat; (2) 

Kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe; (3) Biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży (jeśli dotyczy) 

danych osobowych; (4) Kategorie stron trzecich, z którymi dzielimy się danymi osobowymi; oraz (5) Konkretne elementy danych 

osobowych, które zebraliśmy na Twój temat. Aby złożyć wniosek o te informacje, można wysłać do nas wiadomość e-mail na 

adres Global-privacy@evidentscientific.com. 

• 2.Użytkownik może zażądać od nas (i naszych dostawców usług) usunięcia swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że 

żądania usunięcia podlegają pewnym ograniczeniom, na przykład możemy zachować dane osobowe w zakresie dozwolonym 

przez prawo, np. dla celów podatkowych lub innych celów związanych z przechowywaniem dokumentacji, w celu utrzymania 

aktywnego konta, przetwarzania transakcji i ułatwiania żądań klientów oraz dla pewnych innych wewnętrznych celów 

biznesowych opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Aby złożyć wniosek o usunięcie danych, można wysłać 

do nas wiadomość e-mail na adres Global-privacy@evidentscientific.com. 

• 3.Możesz zażądać rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres Global-

privacy@evidentscientific.com. Poniżej przedstawiamy kategorie danych osobowych, które mogliśmy sprzedać na Państwa 

temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

• 4.Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z praw przysługujących Ci na mocy niniejszego punktu. 

• 5.Jak określono powyżej, prawo Kalifornii wymaga od nas, abyśmy określili, przed zbieraniem Twoich danych osobowych, jakie 

informacje Evident "sprzedał" o Tobie. Zapewniamy, że Evident nie sprzedaje ani nie wypożycza Twoich danych osobom trzecim 

wyłącznie dla naszego zysku, brokerom danych lub w jakikolwiek inny sposób niż ten, który ma na celu poprawę Twoich 

doświadczeń online i trafności ofert przedstawianych Ci za pośrednictwem Evident i gdzie indziej. Zamiast tego, istnieją 

przypadki, w których Evident udostępnia dane osobowe w celu zapewnienia naszym klientom spersonalizowanych usług lub 

dostosowanych ofert, aby poprawić swoje doświadczenia online za pośrednictwem naszych usług lub gdzie indziej. Robimy to w 

sposób, który ma na celu rozszerzenie doświadczenia Evident dla naszych klientów w różnych środowiskach. W zależności od 

okoliczności i obowiązujących zobowiązań umownych, takie udostępnianie może być "sprzedażą" zgodnie z obowiązującym 

prawem i możesz mieć prawo do żądania, abyśmy zaprzestali takiego udostępniania, jak bardziej szczegółowo określono 

poniżej. To udostępnianie obejmuje: 

o identyfikatory takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty (taki jak 

identyfikator urządzenia; pliki cookie, sygnały nawigacyjne, znaczniki pikselowe, identyfikatory reklam mobilnych i 



   

 

   
 

podobne technologie; numer klienta, unikalny pseudonim lub alias użytkownika; numer telefonu i inne formy trwałych 

lub probabilistycznych identyfikatorów), identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa 

konta i inne podobne identyfikatory; 

o informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące zakupionych, uzyskanych lub rozważanych usług oraz inne historie lub 

tendencje zakupowe lub konsumpcyjne; 

o Informacje o aktywności w Internecie i innych sieciach elektronicznych, w tym między innymi historia przeglądania, 

historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji użytkownika z witrynami, aplikacjami lub reklamami; oraz 

o wnioskowanie na podstawie dowolnych informacji określonych powyżej w celu stworzenia profilu o Tobie 

odzwierciedlającego Twoje preferencje i cechy. 

Evident może zażądać dowodu zamieszkania w Kalifornii przed odpowiedzią na jakiekolwiek żądanie złożone zgodnie z tym punktem. 

Możesz upoważnić inną osobę (swojego "agenta") do złożenia wniosku w Twoim imieniu, wysyłając e-mail na adres Global-

privacy@evidentscientific.com. Wkrótce po złożeniu przez Ciebie (lub Twojego agenta) wniosku, skontaktujemy się z Tobą (za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania wniosku) z instrukcjami dotyczącymi sposobu 

weryfikacji wniosku przed jego realizacją. Zweryfikujemy Twoją tożsamość, prosząc Cię o zalogowanie się na Twoje konto, jeśli je 

posiadasz. W przeciwnym razie możemy poprosić o podanie adresu e-mail, numeru zamówienia złożonego ostatnio u nas lub czterech 

ostatnich cyfr karty kredytowej lub debetowej użytej na naszej Stronie (stronach). Będziemy dążyć do realizacji Twoich próśb tak 

szybko, jak to będzie możliwe i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jeśli masz u nas konto, możesz również zobaczyć pewne informacje osobiste (takie jak pewne informacje o profilu i transakcjach) 

bezpośrednio na stronie profilu konta po zalogowaniu się na Stronie. Należy pamiętać, że zmiany dokonane na stronie profilu konta za 

pośrednictwem jednej z naszych Stron mogą nie zawsze być odzwierciedlone na innych Stronach przez nas obsługiwanych. 

(b) Prawo Shine the Light - marketing bezpośredni 



   

 

   
 

Masz prawo raz w roku kalendarzowym zwrócić się do Evident o informacje dotyczące sposobu, w jaki Evident dzieli się pewnymi 

kategoriami Twoich danych osobowych z osobami trzecimi, dla celów marketingu bezpośredniego osób trzecich. California Civil Code § 

1798.83 zapewnia Ci prawo do złożenia wniosku do Evident na wyznaczony adres i otrzymania następujących informacji: 

• 1.Kategorie danych osobowych, które Evident' ujawnił osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego osób trzecich w 

poprzednim roku kalendarzowym; 

• 2.Nazwy i adresy stron trzecich, które otrzymały takie informacje; oraz 

• 3.Jeżeli charakteru działalności osoby trzeciej nie można w sposób racjonalny określić na podstawie jej nazwy, przykłady 

produktów lub usług wprowadzanych do obrotu. 

Jesteś uprawniony do otrzymania kopii tych informacji w standardowym formacie, a informacje nie będą specyficzne dla Ciebie 

indywidualnie. Adres e-mail wyznaczony przez firmę Evident dla takiego wniosku to Global-privacy@evidentscientific.com. 

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu swoją prywatnością i poznać swoje wybory dotyczące reklam opartych na zainteresowaniach, 

można odwiedzić stronę opt-out Network Advertising Initiative pod adresem 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp lub www.aboutads.info/choices. 

XII. Dane osobowe podlegające europejskim przepisom o ochronie prywatności 

Jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i/lub Twoje dane osobowe w inny sposób podlegają Ogólnemu 

Rozporządzeniu o Ochronie Danych lub porównywalnym europejskim przepisom o ochronie danych (zwanym łącznie "europejskimi 

przepisami o ochronie prywatności"), ta sekcja zawiera dodatkowe informacje na temat Twoich praw i sposobu, w jaki Evident 

przetwarza Twoje dane osobowe. 

Evident jest administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkownika lub w inny sposób zebranych podczas korzystania z 

Witryny (Stron). Przetwarzamy takie informacje w ramach Witryny (Stron) wyłącznie w roli przetwarzającego, a w zależności od zakresu 

działalności, użytkownik może być administratorem danych. 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


   

 

   
 

(a) Prawa do kontroli danych osobowych 

• Użytkownik może mieć pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych na mocy europejskich przepisów o 

ochronie prywatności. Jeśli chcesz zażądać kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zażądać 

usunięcia swoich danych osobowych, zażądać aktualizacji i/lub korekty swoich danych osobowych lub zażądać 

dostarczenia kopii swoich danych osobowych innemu administratorowi danych, prosimy o kontakt. Postaramy się 

odpowiedzieć na Państwa prośbę w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od jej otrzymania. Jeżeli nie będziemy mogli 

tego zrobić w ciągu miesiąca kalendarzowego, powiadomimy Państwa o najszybszym możliwym terminie, w którym 

będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa żądanie (oraz w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia żądania). Istnieją 

pewne wyłączenia i ograniczenia tych praw na mocy europejskich przepisów o ochronie prywatności, które umożliwiają 

zatrzymanie, przetwarzanie lub wstrzymanie dostępu do danych osobowych, a my poinformujemy Cię o tych 

ograniczeniach, jeśli mają one zastosowanie. Wykorzystujemy Państwa Dane osobowe w sposób opisany na powyższym 

wykresie. 

(b) Udostępnianie danych osobowych 

• Udostępniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim, aby pomóc nam w korzystaniu z Państwa danych osobowych, jak 

opisano w Informacji o ochronie prywatności. 

(c) Narzędzia do śledzenia ("Cookies") 

• Używamy plików cookie w sposób opisany w naszej Informacji o plikach cookie. Użytkownik może zablokować lub usunąć 

pliki cookie, ale spowoduje to, że Witryny nie będą działać prawidłowo. 

(d) Kontakt z nami 



   

 

   
 

• Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, pobrać je, zmienić lub zmodyfikować, kontaktując się z 

nami. Możesz również skorzystać z prawa do uniemożliwienia nam udostępniania Twoich danych osobowych w 

dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej w sekcji "Z kim powinieneś się skontaktować". 

(e) Złożyć skargę do organu nadzoru 

• W każdej chwili mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych, opisane w niniejszej 

Informacji, narusza prawo. Listę nadzorczych organów ochrony danych w Europie można znaleźć tutaj: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. 

(f) Podstawa prawna 

Evident ma następujące podstawy prawne do przetwarzania Twoich Danych Osobowych: 

Rodzaj danych 

osobowych Podstawa prawna 

Informacje 

przekazywane nam 

przez Państwa 

• Evident korzystający ze swoich praw i wykonujący swoje obowiązki w związku z jakąkolwiek 

umową, którą zawieramy z Administratorem (art. 6 (1) (b) Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych). 

• Zgodność z obowiązkami prawnymi Evident (art. 6 (1) (c) Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych). 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


   

 

   
 

Rodzaj danych 

osobowych Podstawa prawna 

Informacje, które 

zbieramy automatycznie 

• Uzasadnione interesy realizowane przez Evident (art. 6 (1) (f) Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych). Evident ocenił, że te uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec 

interesów ochrony danych lub praw podstawowych jakichkolwiek osób fizycznych. 

• Zgodność z obowiązkami prawnymi Evident (art. 6 (1) (c) Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych). 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej, na której gromadzimy i 

wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem Global-privacy@evidentscientific.com. 

XIII. Dane osobowe podlegające japońskim przepisom o ochronie prywatności 

Użytkownik może zażądać, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (prawo japońskie), ujawnienia korekty, usunięcia lub 

innych środków dotyczących dostarczonych danych osobowych.  

XV. Dane osobowe podlegające ustawie o ochronie informacji osobowych 

Republiki Korei 

Jeżeli użytkownik jest obywatelem Republiki Korei i/lub jego dane osobowe w inny sposób podlegają ustawie o ochronie informacji 

osobowych, ustawie o korzystaniu z informacji kredytowych i ich ochronie, ustawie o promocji wykorzystania sieci informacyjno-

komunikacyjnych i ochronie informacji lub innym porównywalnym koreańskim przepisom dotyczącym ochrony danych (zwanym 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   

 

   
 

łącznie "ustawami PIPA"), niniejsza sekcja zawiera dodatkowe informacje na temat praw użytkownika i sposobu przetwarzania jego 

danych osobowych. 

(a) Prawa do kontroli danych osobowych 

Użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego własnych danych osobowych. 

• 1.Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu takich danych osobowych; 

• 2.Prawo do określenia zgody oraz zakresu zgody dotyczącej przetwarzania takich danych osobowych; 

• 3.Prawo do potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz prawo do żądania dostępu (w tym dostarczenia kopii; dalej 

to samo) do takich danych osobowych; 

• 4.Prawo do zawieszenia przetwarzania oraz żądania sprostowania, usunięcia i zniszczenia takich danych osobowych; 

• 5.Prawo do odpowiedniego zadośćuczynienia za wszelkie szkody wynikające z przetwarzania takich danych osobowych w 

drodze szybkiej i sprawiedliwej procedury. Jeśli chcesz zażądać kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, 

zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zażądać aktualizacji i/lub korekty swoich danych osobowych lub zażądać, abyśmy 

przekazali kopię Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych, prosimy o kontakt. Odpowiemy na Twoją prośbę 

w ciągu dziesięciu dni roboczych od jej otrzymania. Mamy prawo ograniczyć lub odmówić spełnienia Twojego żądania, gdy 

Twoje żądanie jest zabronione lub ograniczone przez ustawy PIPA; lub gdy Twoje żądanie może spowodować szkodę dla życia 

lub ciała osoby trzeciej, lub nieuzasadnione naruszenie własności i innych interesów jakiejkolwiek innej osoby. Powiadomimy Cię 

o przyczynach w ciągu dziesięciu dni roboczych. 

(b) Udostępnianie danych osobowych 

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych, chyba że wyrazisz na to wcześniej zgodę, w celach marketingowych i/lub promocyjnych.  



   

 

   
 

(c) Niszczenie danych 

Evident niszczy dane osobowe bezzwłocznie po osiągnięciu celu zbierania i wykorzystywania danych osobowych lub po upływie okresu 

przechowywania. Jednak w przypadku danych osobowych, które muszą być zachowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i 

regulacjami wewnętrznymi, są one przenoszone do oddzielnego miejsca przechowywania po osiągnięciu celu zbierania i wykorzystania, 

a także są przechowywane i niszczone zgodnie z każdą podstawą i okresem przechowywania. Państwa dane osobowe nie są 

wykorzystywane w żadnym innym celu niż cel odpowiadający każdej podstawie przechowywania. Podczas niszczenia danych 

osobowych twarde kopie zawierające wszelkie dane osobowe są niszczone, a dane osobowe przechowywane w formie plików 

elektronicznych są całkowicie usuwane przy użyciu metod technicznych, aby uniemożliwić ich odzyskanie i odtworzenie. 

(d) Kontakt z nami 

Możesz uzyskać dostęp, pobrać, zmienić lub zmodyfikować swoje dane osobowe, kontaktując się z nami. Prosimy o kontakt mailowy na 

adres: global-privacy@evidentscientific.com  

XVI. Dane osobowe podlegające prawu singapurskiemu  

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w celu realizacji swoich praw zgodnie z częścią 5 ustawy o ochronie 

danych osobowych z 2012 r. pod adresem: apac-privacy@evidentscientific.com.     

XVII. Dane osobowe podlegające prawu meksykańskiemu  

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za Meksyk pod adresem Americas-

privacy@evidentscientifc.com - proszę wspomnieć, że Twoje żądanie dotyczy Meksyku.  

mailto:Americas-privacy@evidentscientifc.com
mailto:Americas-privacy@evidentscientifc.com


   

 

   
 

Historia zmian 

Data Treść zmiany Uzasadnienie 

16 stycznia 2023 

r. 

2 października 

2020 r. 

Rewizja w celu odzwierciedlenia struktury dowodowo-

naukowej 

Poprawić adres mailowy "Kontakt z nami w Azji" w II 

Evident będzie niezależną firmą 

Korekta literówek 

2 października 

2020 r. 
Dodaj XIII nowo 

Odpowiedź prawna na japońskie prawo o ochronie 

prywatności 

1 listopada 2021 

r. 
Dodaj XIV nowo 

Odpowiedź prawna na koreańską ustawę o ochronie 

prywatności 
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