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AKTUALIZACJA: 20 lipiec 2022 r.
_____________________________________________________________________________________
Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności ("Informacja o Ochronie Prywatności") opisuje praktyki
Dplay Entertainment Limited ("my" lub "nas") w odniesieniu do Eurosport i Eurosport Player, które są
dostępne za pośrednictwem naszych stron internetowych lub naszych aplikacji mobilnych i powiązanych
aplikacji telewizyjnych w Wielkiej Brytanii ("Wielka Brytania") i Unii Europejskiej ("Usługi"). Usługi
obejmują strony internetowe Eurosport i Eurosport Player, aplikacje oraz wszystko to, co zostało
udostępniane na stronach internetowych i w aplikacjach, w tym wszelkie właściwości, funkcjonalności i
interfejsy użytkownika, a także wszelkie treści i materiały, które możesz przeglądać lub do których
możesz mieć dostęp, takie jak obrazy, zdjęcia, dźwięki, muzyka, teksty, artykuły, gry, grafiki,
oprogramowanie, filmy, programy, transmisje na żywo i kanały. Treści w Usługach będą się regularnie
zmieniać - oznacza to, że nowe artykuły, programy, kanały, wydarzenia sportowe i inne treści mogą stać
się dostępne, podczas gdy inne istniejące treści przestaną być dostępne. Możemy również od czasu do
czasu aktualizować i modyfikować elementy Usług - na przykład projekt, układ, właściwości i
funkcjonalności.
Jesteśmy administratorem danych, które zbieramy od Ciebie i przetwarzamy dla własnych celów.
Jesteśmy spółką zależną Warner Bros. Discovery, Inc. ("Warner Bros. Discovery"). Więcej informacji na
temat Warner Bros. Discovery, w tym jej spółek zależnych i stowarzyszonych, można znaleźć na stronie,
tutaj. Tam, gdzie mowa jest o podmiotach stowarzyszonych, obejmuje to również partnerów joint
venture.
Naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej jest Eurosport SAS, którego siedziba mieści się pod
adresem 3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 92798, Issy-Les-Moulineaux, Francja. Jeśli masz
jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w związku z niniejszą Informacją o Ochronie Prywatności,
skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem DPO@discovery.com lub pod wyżej
wymienionym adresem.
Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i
udostępniamy dane osobowe użytkowników wchodzących w interakcję z Usługami. Niniejsza Informacja
o Ochronie Prywatności nie dotyczy zbierania przez nas informacji z innych usług lub źródeł (o ile nie
zostało to wyraźnie określone) ani od stron trzecich, które dostarczają informacje do nas.
Tam, gdzie odwołujemy się do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ("RODO"), o ile wyraźnie
nie zaznaczono inaczej, odnosimy się do RODO obowiązującego w Wielkiej Brytanii i RODO
obowiązującego w Unii Europejskiej (w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie do danego `
Twoje prawo sprzeciwu: Masz różne prawa w odniesieniu do wykorzystania przez nas Twoich danych
osobowych, jak wskazano w sekcji 3 poniżej. Dwa z podstawowych praw, o których należy pamiętać, to
prawo do:

•

•

zwrócenia się do nas o zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu
bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane
osobowe do tego celu (art. 21 ust. 2 RODO); oraz
zwrócenia się do nas o rozpatrzenie wszelkich uzasadnionych sprzeciwów co do wykorzystania
przez nas danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu osoby trzeciej (art. 21 ust. 1
RODO).

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności tłumaczy:
1. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY
2. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
3. TWOJE PRAWA
4. JAK CHRONIMY DANE DZIECI
5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
6. WITRYNY, USŁUGI I FUNKCJE INNYCH PODMIOTÓW
7. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
1. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY
Podczas korzystania z Usług gromadzimy informacje, które Cię bezpośrednio identyfikują (tzn.
informacje, które pozwoliłyby komuś na zidentyfikowanie Ciebie lub skontaktowanie się z Tobą, takie jak
imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu), a także informacje o korzystaniu
przez Ciebie z Usług. Poniżej opisujemy różne rodzaje informacji, które zbieramy od Ciebie, oraz
urządzenia, z których korzystasz podczas interakcji z Usługami.
Możemy również uzyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł zewnętrznych, takich jak nasi partnerzy i
reklamodawcy, aplikacje interaktywne oferowane za pośrednictwem naszych Usług (takie jak
wbudowane odtwarzacze wideo) oraz źródła dostępne komercyjnie, takie jak agregatory danych i
publiczne bazy danych.
Możemy łączyć informacje otrzymane od stron trzecich z informacjami zebranymi za pośrednictwem
Usług.

Cele, dla których
przetwarzane są
dane osobowe

Dane osobowe,
które są
przetwarzane

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych (i w
stosownych
przypadkach
realizowane
prawnie
uzasadnione
interesy)

Kategorie osób
trzecich
będących
odbiorcami
danych
osobowych

Źródła, z których
pochodzą dane
osobowe

Świadczenie Usług i
obsługa naszej
platformy (w tym
komunikacja związana
ze świadczeniem usług).

Informacje o
urządzeniu i
identyfikatory (takie jak
adres IP, typ i język
przeglądarki, system
operacyjny, typ
platformy, typ
urządzenia, atrybuty
oprogramowania i
sprzętu oraz
identyfikatory
aplikacji).

Niezbędne do
realizacji naszej
umowy z Tobą (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO)
(Twoja subskrypcja i
nasze Warunki
Korzystania).

Nasi dostawcy usług,
którzy umożliwiają
świadczenie Usług (w
szczególności
dostawca usług
hostingowych dla
naszej strony
internetowej i
aplikacji).

Ty.

Inne usługi i partnerzy
na Twoje żądanie.

Inne usługi i partnerzy na
Twoje żądanie.

Twoje dane
kontaktowe (takie jak
adres e-mail, imię i
nazwisko, numer
telefonu, rok
urodzenia, płeć) oraz
informacje dotyczące
rozliczeń.

Niezbędne do
realizacji naszej
umowy z Tobą (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO)
(Twoja subskrypcja i
nasze Warunki
Korzystania).

Nasi dostawcy usług,
którzy umożliwiają
świadczenie Usług (w
szczególności
dostawca usług
hostingowych dla
naszej strony
internetowej i
aplikacji).

Ty.

Inne usługi i partnerzy
na Twoje żądanie.

Inne usługi i partnerzy na
Twoje żądanie.

Nasi dostawcy usług,
którzy umożliwiają
świadczenie Usług (w
szczególności
dostawca usług
hostingowych dla
naszej strony
internetowej i
aplikacji).

Nasi dostawcy usług,
którzy umożliwiają
świadczenie Usług (w
szczególności dostawca
usług hostingowych dla
naszej strony
internetowej i aplikacji).

Zarządzanie Twoją
rejestracją i subskrypcją
(w tym odpowiednią
komunikacją, np.
przypominanie hasła,
powiadomienia o
aktualizacjach Usług lub
warunków prawnych
itp.)

W celu uwierzytelnienia
użytkowników
uzyskujących dostęp do
naszych Usług za
pośrednictwem
subskrypcji naszych
partnerów.
Dodatkowe informacje
można znaleźć w części
"Dodatkowe informacje
o naszych Partnerach"
poniżej.

Informacje o
zalogowaniu (w tym
identyfikator globalny
użytkownika),
identyfikator
urządzenia, adres IP,
nagłówek
identyfikujący,
identyfikator profilu,
identyfikator
użytkownika
subskrypcji.
Identyfikatory, takie jak
numer identyfikacyjny
konta klienta, plan
subskrypcji i kraj
pochodzenia, adres IP,
geografia karty SIM.

Niezbędne do
realizacji naszej
umowy z Tobą (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO)
(Twoja subskrypcja i
nasze Warunki
Korzystania).

Nasi partnerzy, jeśli
uzyskujesz dostęp do
naszych Usług za
pośrednictwem
naszych partnerów.

Nasi dostawcy usług,
którzy umożliwiają
świadczenie Usług (w
szczególności dostawca
usług hostingowych dla
naszej strony
internetowej i aplikacji).

Nasi dostawcy usług,
którzy umożliwiają
świadczenie Usług (w
szczególności dostawca
usług hostingowych dla
naszej strony
internetowej i aplikacji).

Nasi partnerzy, jeśli
uzyskujesz dostęp do
naszych Usług za
pośrednictwem naszych
partnerów.

Cele, dla których
przetwarzane są
dane osobowe

Dane osobowe,
które są
przetwarzane

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych (i w
stosownych
przypadkach
realizowane
prawnie
uzasadnione
interesy)

Kategorie osób
trzecich
będących
odbiorcami
danych
osobowych

Źródła, z których
pochodzą dane
osobowe

W celu uzyskania
dalszych informacji
dotyczących tych
partnerów
zewnętrznych, prosimy
o kontakt z naszym
inspektorem ochrony
danych pod adresem
DPO@discovery.com..
Przetwarzanie płatności
w celu subskrybowania
lub podarowania treści
premium w Usługach
oraz dostarczanie Tobie
informacji o
transakcjach i zakupach
dokonanych u nas.

Dane kontaktowe
(takie jak imię i
nazwisko i adres e-mail
nabywcy oraz adres email osoby
obdarowywanej).
Informacje finansowe
(takie jak informacje o
karcie płatniczej (np.
numer karty
kredytowej lub
debetowej, numer
weryfikacyjny, data
ważności, wystawca
karty, kraj, w którym
karta została wydana,
historia zakupów i
rozliczeń, w tym data i
godzina zakupu,
paragony, metoda
płatności, identyfikator
użytkownika metody
płatności, identyfikator
użytkownika
sprzedawcy metody
płatności, adres
rozliczeniowy).

Jest to konieczne w
celu realizacji naszej
umowy z Tobą (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO)
(Twoja subskrypcja),
a w przypadku
prezentów
dodatkowo w naszym
prawnie
uzasadnionym
interesie (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO)
(wysłanie prezentu
do odbiorcy).

Platformy płatnicze i
podmioty
przetwarzające
płatności, które
gromadzą te
informacje w naszym
imieniu i które mogą
również pozostawać z
Tobą w niezależnych
relacjach.

Ty.

Nasi usługodawcy,
którzy umożliwiają
świadczenie Usług (w
szczególności nasz
dostawca usług
hostingowych).

Partnerzy zewnętrzni lub
partnerzy współpracujący
z marką.

Platformy płatnicze i
podmioty przetwarzające
płatności, które gromadzą
te informacje w naszym
imieniu i które mogą
również pozostawać z
Tobą w niezależnych
relacjach.

Partnerzy zewnętrzni
lub partnerzy
współpracujący z
marką.

Inne identyfikatory
(takie jak adres IP,
geografia karty SIM).
Bezpieczeństwo i
zgodność z prawem
naszych Usług i
systemów
informatycznych (w tym
wykrywanie i
zapobieganie
oszustwom,

Twój adres IP.
Preferencje dotyczące
zgód na pliki cookies i
technologie śledzące.
Informacje i
identyfikatory
urządzenia (takie jak

Nasze prawnie
uzasadnione interesy
(art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) (zarządzanie
zgodami na pliki
cookie i podobne
technologie oraz
zapewnienie

Nasi usługodawcy,
którzy umożliwiają
korzystanie z Usług (w
szczególności ci, którzy
dostarczają narzędzia
związane z
bezpieczeństwem i
zgodnością (takie jak

Ty.
Inni użytkownicy, którzy
przekazują informacje o
Tobie.
Nasi dostawcy usług,
którzy umożliwiają
świadczenie Usług (w

Cele, dla których
przetwarzane są
dane osobowe

Dane osobowe,
które są
przetwarzane

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych (i w
stosownych
przypadkach
realizowane
prawnie
uzasadnione
interesy)

Kategorie osób
trzecich
będących
odbiorcami
danych
osobowych

Źródła, z których
pochodzą dane
osobowe

wykrywanie i zgłaszanie
błędów/usterek, audyt
interakcji użytkowników
oraz blokowanie
nieuprawnionych
użytkowników).

adres IP, typ i język
przeglądarki, system
operacyjny, typ
platformy, typ
urządzenia, atrybuty
oprogramowania i
sprzętu, identyfikator
urządzenia oraz
identyfikatory
aplikacji).

bezpieczeństwa
naszych systemów
(np. przed
oszustwami,
spamem, złośliwym
oprogramowaniem i
innymi zagrożeniami
dla bezpieczeństwa) i
ich wydajności, a
także blokowanie
nieuprawnionych
użytkowników).

nasze narzędzie do
zarządzania zgodami
na pliki cookies i
podobne technologie
śledzące i narzędzie do
monitorowania
błędów)).

szczególności dostawcy
narzędzi bezpieczeństwa i
zgodności).

Analiza korzystania
przez Ciebie z witryny,
aby zrozumieć naszych
użytkowników i
udoskonalać Usługi (w
tym treści, funkcje,
programy, technologie i
produkty) oraz
identyfikować produkty,
którymi są
zainteresowani nasi
użytkownicy i określać
ich skuteczność.

Twoje dane
kontaktowe (takie jak
imię i nazwisko, adres
e-mail, rok urodzenia,
płeć), profile
konsumenckie.

Twoja zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO),
jeśli taka zgoda jest
wymagana i
uzyskana, w
przeciwnym razie
nasze prawnie
uzasadnione interesy
(art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) (poprawa i
marketing naszych
Usług).

Nasi dostawcy usług (w
szczególności narzędzi
analitycznych i
dostawcy usług
hostingowych).

Ty.

Twoja zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO),
jeśli taka zgoda jest
wymagana i
uzyskana, w
przeciwnym razie
nasze prawnie
uzasadnione interesy
(art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) (poprawa

Nasi usługodawcy i
partnerzy (w
szczególności w celu
przeprowadzenia
ankiety).

Twoje zwyczaje
związane z
przeglądaniem i
oglądaniem stron
internetowych (sposób
przeglądania i
wyszukiwania oraz
oglądane treści).

Nasi partnerzy (np.
jeśli uzyskujesz dostęp
do naszych Usług za
pośrednictwem
naszych partnerów).

Nasi dostawcy usług (w
szczególności narzędzi
analitycznych oraz
dostawca usług
hostingowych).
Nasi partnerzy (np. jeśli
uzyskujesz dostęp do
naszych Usług za
pośrednictwem naszych
partnerów).

Informacje i
identyfikatory Twojego
urządzenia (takie jak
adres IP lub
identyfikator online,
identyfikator reklamy,
identyfikator
urządzenia, nagłówek
identyfikujący,
lokalizacja,
identyfikator profilu).
Przeprowadzanie ankiet
badawczych (w
szczególności, aby
zapytać Ciebie, jak
podoba mu się nasze
Usługi)

Informacje podawane
przez Ciebie podczas
udziału w ankiecie.
Twoje identyfikatory
(takie jak globalny
identyfikator
użytkownika i
identyfikator profilu).

Naukowcy i analitycy.

Ty.
Nasi usługodawcy i
partnerzy (w
szczególności w celu
przeprowadzenia ankiet).

Cele, dla których
przetwarzane są
dane osobowe

Dane osobowe,
które są
przetwarzane

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych (i w
stosownych
przypadkach
realizowane
prawnie
uzasadnione
interesy)

Kategorie osób
trzecich
będących
odbiorcami
danych
osobowych

Źródła, z których
pochodzą dane
osobowe

Twoja zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO),
jeśli taka zgoda jest
wymagana i
uzyskana, w
przeciwnym razie
nasze prawnie
uzasadnione interesy
(art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) (komunikacja
z Tobą i marketing
naszych Usług).

Nasze platformy
marketingowe i
dostawcy usług (w
szczególności
podmioty wysyłające
marketingowe
wiadomości e-mail,
powiadomienia push i
wiadomości w
aplikacji).

Ty.

Twoja zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO),
jeśli taka zgoda jest
wymagana i
uzyskana, w
przeciwnym razie
nasze prawnie
uzasadnione interesy
(art. 6 ust. 1 lit. f)

Platformy reklamowe,
partnerzy i
usługodawcy (w
szczególności w
zakresie
spersonalizowanych
usług i reklam).

Ty (gdy wprowadza swój
adres e-mail na naszej
stronie internetowej (w
celu zalogowania się lub
zapisania się do usług,
biuletynu lub
podobnych)).

W celu uzyskania
dalszych informacji
dotyczących tych

Marketerzy danych.

jakości naszych
Usług).
Aby wysyłać Tobie
biuletyny oraz
spersonalizowane i
odpowiednie
komunikaty
marketingowe za
pośrednictwem poczty
elektronicznej,
powiadomień push,
wiadomości w aplikacji
lub w podobny sposób.

Twoje dane
kontaktowe (takie jak
imię i nazwisko, adres
e-mail, rok urodzenia,
płeć).
Informacje o
urządzeniach i
identyfikatory (takie jak
adres IP i identyfikator
urządzenia,
identyfikator reklamy),
profile konsumentów,
dane dotyczące
lokalizacji, dane
analityczne i
behawioralne (takie jak
korzystanie z
aplikacji/zachowanie
podczas przeglądania/
historia
wyszukiwania/oglądane
treści/ulubione treści).

Nasze platformy
marketingowe i dostawcy
usług (w szczególności w
zakresie reklamy).

Nazwa użytkownika w
mediach
społecznościowych,
globalny identyfikator
użytkownika.
Twoje preferencje
dotyczące
otrzymywania od nas
informacji
marketingowych (w
tym status zgody na
marketing).
Aby zapewnić
klientom/użytkownikom
spersonalizowane usługi
i reklamy (np. w oparciu
o kraj lub region
użytkownika lub jego
urządzenie (takie jak
laptop, telefon,
aplikacja telewizyjna) za

Dane kontaktowe
(takie jak adres e-mail
(który może być w
postaci zaszyfrowanej).
Preferencje dotyczące
zgód na pliki cookies i
technologie śledzące.
Informacje o
urządzeniu i

Cele, dla których
przetwarzane są
dane osobowe

Dane osobowe,
które są
przetwarzane

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych (i w
stosownych
przypadkach
realizowane
prawnie
uzasadnione
interesy)

Kategorie osób
trzecich
będących
odbiorcami
danych
osobowych

Źródła, z których
pochodzą dane
osobowe

pośrednictwem naszej
firmy lub stron trzecich.

niepowtarzalne
identyfikatory (takie jak
identyfikator
urządzenia,
identyfikator wideo,
adres IP, identyfikator
pliku cookie, typ
przeglądarki,
ustawienia, typ
urządzenia, system
operacyjny, nazwa
operatora sieci
komórkowej, numer
wersji aplikacji),
interakcje z aplikacjami
i witrynami
internetowymi (np.
data, godzina i adres
URL odsyłacza żądania),
logi internetowe, dane
telemetryczne, profile
konsumentów, dane
inferencyjne.

RODO) (marketing
naszych Usług).

partnerów
zewnętrznych, w tym
partnerów, którzy
mogą być
współadministratorami
Państwa danych
osobowych, prosimy o
kontakt z naszym
inspektorem ochrony
danych pod adresem
DPO@discovery.com.

Nasze platformy
reklamowe, partnerzy i
usługodawcy (w
szczególności w zakresie
spersonalizowanych usług
i reklam).

Aby zapewnić Tobie
wsparcie i
komunikować się z Tobą
oraz przedstawicielami
działu obsługi klienta
(np. gdy wysyłasz do
nas wiadomość lub
dzwoni do nas) w celu
udzielenia odpowiedzi
na Twoje zapytania i
prośby.

Podane przez Ciebie
informacje kontaktowe
takie jak imię,
nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, nazwa
użytkownika,
identyfikator globalny
użytkownika,
identyfikator profilu,
nazwa użytkownika w
mediach
społecznościowych.

Nasze prawnie
uzasadnione interesy
(art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) (świadczenie
Usług, udzielanie
odpowiedzi na
pytania i poprawa
naszych relacji z
Tobą).

Nasi dostawcy usług (w
szczególności w
zakresie naszej
platformy obsługi
klienta oraz
zarządzania
komunikacją z
klientem i jej realizacji,
tacy jak dostawcy
poczty elektronicznej i
chatbotów oraz
mediów
społecznościowych, za
pośrednictwem
których kontaktujesz
się z nami).

Ty.

Wszelkiej
korespondencji lub
treści generowanych
przez Ciebie, które
przesyłasz do nas
pocztą elektroniczną
lub w inny sposób (np.
za pomocą formularzy
online lub pocztą).
Dane o lokalizacji (takie
jak miasto i kod
pocztowy).

Nasi dostawcy usług (w
szczególności w zakresie
realizacji komunikacji z
klientami, tacy jak
dostawcy poczty
elektronicznej i
chatbotów oraz mediów
społecznościowych, za
pośrednictwem których
kontaktujesz się z nami).

Cele, dla których
przetwarzane są
dane osobowe

Dane osobowe,
które są
przetwarzane

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych (i w
stosownych
przypadkach
realizowane
prawnie
uzasadnione
interesy)

Kategorie osób
trzecich
będących
odbiorcami
danych
osobowych

Źródła, z których
pochodzą dane
osobowe

Twoja zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO),
jeśli taka zgoda jest
wymagana i uzyskana
w przeciwnym razie
nasze prawnie
uzasadnione interesy
(art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) (w celu
szkolenia, ulepszania
i monitorowania
naszych usług dla
klientów dla celów
jakościowych oraz, w
stosownych
przypadkach, w celu
ustanowienia,
wykonania lub
obrony przed
roszczeniami
prawnymi).

Nasi dostawcy usług (w
szczególności w
zakresie obsługi
klienta).

Ty.

Media
społecznościowe,
zgodnie z Twoimi
preferencjami
dotyczącymi
prywatności w takich
mediach
społecznościowych.

Media społecznościowe,
zgodnie z Twoimi
preferencjami
dotyczącymi prywatności
w takich mediach
społecznościowych.

Adres IP.
Informacje finansowe
(takie jak dane karty
kredytowej lub konta
bankowego).
Usprawnienie obsługi
klienta dzięki
podsumowaniom lub
nagraniom głosowym
Twoich interakcji z
działem obsługi klienta.

Podsumowania lub
nagrania głosowe
Twoich interakcji z
działem obsługi klienta.

Nasi dostawcy usług (w
szczególności w zakresie
obsługi klienta).

W stosownych
przypadkach możemy
również
przechowywać dane
w celu wypełnienia
naszych obowiązków
prawnych (art. 6 ust.
1 lit. c) RODO).
Wyświetlanie naszych
materiałów
marketingowych i
odpowiednich treści dla
Ciebie i innych osób w
mediach
społecznościowych (np.
za pośrednictwem
Facebook Custom
Audiences). Możemy
włączyć Cię do grupy
odbiorców
niestandardowych, aby

Twoje dane
kontaktowe (w
szczególności adres email) oraz wszelkie
informacje, które
przekazujesz do sieci
społecznościowej w
zależności od ustawień
prywatności, takie jak
imię i nazwisko, nazwa
użytkownika, lista
znajomych, zdjęcie,

Twoja zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO),
jeśli taka zgoda jest
wymagana i
uzyskana, w
przeciwnym razie,
nasze prawnie
uzasadnione interesy
(art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) (w celu
sprzedaży naszych
Usług).

Cele, dla których
przetwarzane są
dane osobowe

Dane osobowe,
które są
przetwarzane

wyświetlać
odpowiednie treści
marketingowe lub
utworzyć grupę innych
użytkowników mediów
społecznościowych na
podstawie informacji
zawartych w Twoim
profilu w mediach
społecznościowych.

płeć, lokalizacja i
aktualne miasto.

W przypadku naszych
loterii, w których
bierzesz udział, w celu
ustalenia, czy wygrał
nagrodę, oraz
powiadomienia go o
wygranej.

Twoje dane
kontaktowe (takie jak
imię i nazwisko, adres
e-mail, adres pocztowy
i numer telefonu) oraz
inne informacje, które
podajesz nam w celu
uczestnictwa.

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych (i w
stosownych
przypadkach
realizowane
prawnie
uzasadnione
interesy)

Kategorie osób
trzecich
będących
odbiorcami
danych
osobowych

Źródła, z których
pochodzą dane
osobowe

Niezbędne do
realizacji naszej
umowy z Tobą (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO)
(warunki loterii).

Media
społecznościowe, na
których prowadzimy
konkursy (w
szczególności
Facebook i Instagram).

Ty.

Nasi partnerzy loterii i
sponsorzy biorący w
niej udział.

Nasi partnerzy
organizujący loterie.

Możesz zarządzać
danymi
udostępnianymi nam
przez takie portale
społecznościowe,
zmieniając swoje
preferencje za pomocą
ustawień prywatności
dostępnych na
platformach tych
portali.

Nasi dostawcy usług na
potrzeby loterii (w
szczególności
dostawcy usług
pocztowych).

Portale społecznościowe,
na których prowadzimy
konkurs (patrz lewa
kolumna).

Nasi dostawcy usług na
potrzeby loterii.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie i podobnych technologii śledzących:
My i nasi partnerzy gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem plików cookie i podobnych
technologii, dalsze informacje w tym zakresie (które stanowią uzupełnienie) powyższych informacji
można znaleźć w naszym centrum preferencji dotyczących plików cookie i wyborów reklam (do którego
można przejść za pośrednictwem łącza "Pliki cookies i wybory reklamowe" dostępnego w stopce naszej
strony internetowej lub w menu ustawień naszej aplikacji) oraz na stronie Informacja o Plikach Cookie i
Technologiach Śledzących , na której można sprawdzić, w jaki sposób i w jakim celu nasi partnerzy
reklamowi gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe za pośrednictwem plików cookie i podobnych
technologii. Ogólnie pliki cookie i podobne technologie będą wykorzystywane (i) za Twoją zgodą lub (ii)
bez Twojej zgody tylko wtedy, gdy te pliki cookie i podobne technologie są absolutnie niezbędne do
świadczenia Usług na Twoją rzecz. Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu tych plików cookie i cofnąć

odpowiednie zgody centrum preferencji plików cookies i wyborów reklamowych, a w niektórych
przypadkach za pomocą ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia mobilnego.
Dodatkowe informacje o naszych partnerach:
Zawarliśmy umowy z niektórymi dostawcami usług telewizyjnych i internetowych oraz dostawcami
urządzeń do strumieniowego przesyłania multimediów, co oznacza, że partnerzy ci mogą udostępniać
nasze Usługi swoim klientom.
Jeśli uzyskasz dostęp do Usług za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, otrzymamy od niego
pewne dane osobowe dotyczące Ciebie, które w większości przypadków będą ograniczone do
zaszyfrowanego numeru identyfikacyjnego użytkownika, kodu produktu i informacji o kraju pochodzenia
("Dane API"). Gromadzimy Dane API od naszych partnerów, aby umożliwić/uwierzytelnić Twój dostęp do
Usług. Wraz z naszymi partnerami jesteśmy współadministratorami danych w odniesieniu do Danych
API, co oznacza, że każde z nas jest odpowiedzialne za zapewnienie, że Dane API są przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych - możesz wykonywać swoje prawa w
odniesieniu do Danych API wobec każdego z nas.
W niektórych, bardziej ograniczonych przypadkach, będziemy również otrzymywać informacje
rejestracyjne od naszych partnerów (na przykład Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail), a nie od
użytkownika rejestrującego się bezpośrednio u nas. Będziemy wykorzystywać te informacje do celów
wyjaśnionych podczas rejestracji u tych partnerów (zazwyczaj do zarządzania kontem i marketingu).
W przypadku takich ustaleń z partnerami rodzaje informacji, jakie gromadzimy o Tobie i jak je
wykorzystujemy, są zazwyczaj bardziej ograniczone niż w przypadku bezpośredniej rejestracji u nas, w
związku z czym niektóre części niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności mogą nie mieć
zastosowania. Partnerzy ci będą osobno wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z ich własnymi
zasadami ochrony prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności
stosowane przez naszych partnerów i zachęcamy do uważnego zapoznania się z ich informacjami o
prywatności.
Dodatkowe informacje na temat marketingu:
Wiadomości marketingowe od nas:
Chcielibyśmy przesyłać Ci informacje marketingowe, które obejmują nasze biuletyny, promocyjne
wiadomości e-mail oraz informacje o produktach, usługach i promocjach oferowanych przez nas,
naszych partnerów i inne organizacje, z którymi współpracujemy. Będziesz otrzymywać od nas
informacje marketingowe, jeśli utworzył konto i udzielona została uprzednia zgoda na przesyłanie
jemu/jej informacji marketingowych.
Rezygnacja z subskrypcji wiadomości marketingowych:
Aby zrezygnować z subskrypcji wiadomości marketingowych, można skorzystać z jednej z następujących
metod:
-

W przypadku posiadania konta bezpośrednio u nas, możesz w każdej chwili zmienić swoje wybory,
logując się na platformie w obszarze "Konto" i dostosowując swoje preferencje marketingowe w
sekcji "Preferencje Komunikacji".

-

Możesz również zrezygnować z działań marketingowych, klikając link rezygnacji z subskrypcji w
naszych marketingowych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami w celu rezygnacji z
działań marketingowych, wysyłając wiadomość e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych na
adres DPO@discovery.com lub do działu obsługi klienta w Polsce na adres pomoc@tvn.pl.

Aby zmienić ustawienia powiadomień push, przejdź do ustawień powiadomień w urządzeniu mobilnym.
Rodzina spółek Warner Bros. Discovery:
Poza osobami trzecimi wymienionymi w tabeli powyżej, możemy udostępniać Twoje dane osobowe
niektórym spółkom z rodziny spółek Warner Bros. Discovery, w tym naszym spółkom zależnym i
stowarzyszonym oraz partnerom joint venture, ale tylko w zakresie dopuszczalnym zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych oraz w zakresie niezbędnym, w szczególności w celach wymienionych w
tabeli powyżej, takich jak dostarczanie i ulepszanie naszych produktów i usług, a także przekazywanie
Tobie informacji o produktach lub usługach, które mogą go zainteresować.
Wymagania prawne oraz ochrona Usług i użytkowników:
Udostępnimy zebrane informacje, jeśli w dobrej wierze będziemy przekonani, że takie ujawnienie jest:
(a) wymagane przez prawo (lub w celu odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy, żądania rządowe lub
podobne procesy skierowane do nas) lub w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw; i/lub (b)
niezbędne do ochrony lub obrony naszych praw lub własności, naszych Usług, Ciebie lub innych osób
trzecich, lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług, systemów, naszych klientów lub ogółu
społeczeństwa.
Informacje zbiorcze:
Możemy agregować i/lub usuwać dane osobowe w taki sposób, że nie będą one już powiązane z Tobą
lub Twoim urządzeniem. Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności nie ogranicza naszej zdolności do
ujawniania zagregowanych lub informacji pozbawionych możliwości identyfikacji, które nie są powiązane
z Tobą. Możemy wykorzystywać i ujawniać takie informacje naszym partnerom, reklamodawcom i innym
osobom trzecim według własnego uznania.
Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji:
Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu podejmowania wobec Ciebie decyzji opartych
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne
dotyczące Ciebie lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
2. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z powyższymi celami możemy przekazywać zebrane od Ciebie dane osobowe do osób
trzecich znajdujących się w krajach poza Wielką Brytanią i Europejskim Obszarem Gospodarczym
("EOG") (w tym do Stanów Zjednoczonych) lub do członków naszej grupy spółek. Należy pamiętać, że
kraje spoza Wielkiej Brytanii i EOG mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak
Wielka Brytania i EOG, mimo że gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych
osobowych będzie nadal podlegać niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.
W przypadku przekazywania danych osobowych poza Wielką Brytanię i EOG, będziemy:

•

włączać standardowe klauzul umownych dotyczących ochrony danych zatwierdzone przez rząd
Wielkiej Brytanii lub Komisję Europejską (w zależności od przypadku) w odniesieniu do
przekazywania danych osobowych poza Wielką Brytanię i EOG do naszych umów z tymi stronami
trzecimi (są to klauzule zatwierdzone na mocy art. 46 ust. 2 RODO) - kopię takich standardowych
klauzul umownych dotyczących ochrony danych można uzyskać od naszego Inspektora Ochrony
Danych pod adresem DPO@discovery.com; lub

•

zapewniać, że kraj, w którym będą przetwarzane dane osobowe, został uznany przez rząd
Wielkiej Brytanii lub Komisję Europejską (w zależności od przypadku) za "odpowiedni" zgodnie z
art. 45 RODO i jego brytyjską wersją.

Więcej informacji na temat przepisów dotyczących przekazywania danych poza Wielką Brytanię i EOG, w
tym mechanizmów, na których się opieramy, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej
tutaj oraz na stronie internetowej Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner's Office)
tutaj .
3. TWOJE PRAWA
Przysługują Ci pewne prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Prawa te zostały szczegółowo
opisane poniżej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych praw lub chcesz skorzystać z
któregokolwiek z nich, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
DPO@discovery.com w dowolnym momencie lub skorzystaj z poniższych sugestii.
Jeśli udzieliłeś nam zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie (art. 7 (3) RODO). Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Możesz wycofać zgodę na korzystanie z plików cookie i podobnych technologii
oraz na przetwarzanie danych osobowych zebranych w ten sposób w szczególności za pośrednictwem
naszego Centrum preferencji plików cookies i wyborów reklamowych (do którego można przejść za
pomocą łącza "Pliki cookies i wybory reklamowe" dostępnego w stopce naszej strony internetowej lub w
menu ustawień naszej aplikacji).
W szczególności przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych:
•

w pewnych okolicznościach, jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
lub f) RODO (w tym profilowanie) (art. 21 ust. 1 RODO), lub

•

jeśli przetwarzamy Twoje dane dla celów marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO).

Ogólnie, masz również prawo zażądać od nas:
•

uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych i uzyskania ich
kopii (art. 15 RODO),

•

przekazania niektórych Twoich danych osobowych Tobie lub innemu administratorowi danych w
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO),

•

aktualizacji lub poprawienia Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe (art. 16
RODO),

•

w pewnych okolicznościach usunięcia Twoich danych osobowych (w tym konta) z naszych
systemów (art. 17 RODO),

•

ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach (art. 18 RODO).

Ponadto, jeśli mieszkasz we Francji, masz również prawo:
•

określić wytyczne dotyczące wykorzystania danych osobowych po Twojej śmierci (art. 85
francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych),

•

zarejestrować się na liście Bloctel, na której możesz zgłosić sprzeciw wobec rozmów
telefonicznych, jest to usługa bezpłatna (art. 223-1 francuskiego kodeksu konsumenckiego).

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je usunąć, możesz złożyć wniosek,
wypełniając poniższy formularz:
Żądania Dostępu oraz Usunięcia
Możesz się również skontaktować z nami (zobacz Jak się z nami skontaktować poniżej), aby przesłać
swoją prośbę.
Należy pamiętać, że jeśli jesteś aktywnym subskrybentem, Twoja subskrypcja musi się zakończyć, zanim
będziemy mogli przystąpić do usuwania Twojego konta. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług za
pośrednictwem jednego z naszych partnerów, subskrypcja Usług za pośrednictwem konta u tego
partnera musi zostać anulowana.
Gdy usuwamy Twoje dane osobowe, usunięcie to może dotyczyć wyłącznie Usług, a nie jakichkolwiek
innych usług świadczonych przez nas. Powinieneś/Powinnaś złożyć osobne wnioski dla każdego konta,
które założyłeś/założyłaś w celu uzyskania dostępu do Usług lub innych usług świadczonych przez nas.
Informacje na temat praw do anulowania rezerwacji znajdują się w Warunkach Korzystania.
Rozpatrzymy wszystkie powyższe żądania i udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie (a w każdym
razie w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo). Należy jednak pamiętać, że w pewnych
okolicznościach powyższe prawa mogą być ograniczone. Jeżeli taki wyjątek ma zastosowanie,
poinformujemy Cię o tym podczas odpowiadania na Twoje żądanie. Przed udzieleniem odpowiedzi na
każde żądanie możemy poprosić o podanie informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.
Masz również prawo do złożenia skargi do Twojego lokalnego organu ochrony danych w Wielkiej
Brytanii lub w EOG, jeśli uważasz, że nie przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Właściwe lokalne organy różnią się w zależności od kraju, w którym mieszkasz. W przypadku EOG
możesz skorzystać z danych dostępnych stronie Europejskiej Rady Ochrony Danych a w przypadku
Wielkiej Brytanii odsyłamy Cię do Biura Komisarza ds. Informacji aby dowiedzieć się więcej o tym, jak
skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych. W pewnych okolicznościach możesz również
dochodzić swoich praw w lokalnych sądach, jeśli uważa, że jego prawa zostały naruszone.
4. JAK CHRONIMY DANE DZIECI
Usługi są zasadniczo skierowane do osób dorosłych i nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej
szesnastego (16) roku życia. Nie gromadzimy i nie będziemy świadomie gromadzić informacji od dzieci
poniżej 16 roku życia niepozostających pod opieką. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych

praktyk w zakresie ochrony prywatności dzieci lub w celu zażądania usunięcia danych osobowych
dostarczonych przez dziecko należy skontaktować się z nami pod adresem DPO@discovery.com.
5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
Gromadzone przez nas informacje przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług,
tak długo, jak jest to w uzasadniony sposób wymagane do osiągnięcia celu, w którym
przekazałeś/przekazałaś te informacje, lub do celów biznesowych firmy, lub jak wymagają tego przepisy
prawa.
Po upływie tego okresu podejmiemy kroki w celu usunięcia Twoich danych osobowych (w tym wszelkich
kont założonych przez niego w celu korzystania z Usług).
W przypadku danych osobowych gromadzonych za pomocą plików cookie i podobnych technologii,
możesz również znaleźć dalsze informacje na temat czasu przechowywania danych osobowych w
naszym Centrum preferencji plików cookies i wyborów reklamowych (do którego można przejść za
pomocą łącza "Pliki cookies i wybory reklamowe" dostępnego w stopce naszej strony internetowej lub w
menu ustawień naszej aplikacji).
W niektórych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe (tak, że nie można ich już powiązać
z Tobą) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać takie
zanonimizowane informacje przez czas nieokreślony bez konieczności powiadamiania Ciebie.
6. WITRYNY, USŁUGI I FUNKCJE INNYCH PODMIOTÓW
Nasze Usługi mogą zawierać łącza do stron internetowych podmiotów trzecich (np. sklepów
internetowych oferujących produkty do kupienia), wtyczek podmiotów trzecich (np. przycisków
społecznościowych) oraz funkcji podmiotów trzecich (np. banerów reklamowych). Te usługi stron
trzecich mogą gromadzić informacje o użytkowniku podczas interakcji z nimi, a w niektórych
przypadkach mogą śledzić aktywność użytkownika, w tym za pomocą plików cookie lub innych
technologii śledzących, bez konieczności interakcji z Tobą. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub
praktyki stosowane przez takie strony trzecie, a gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nie
informacji o Tobie będzie podlegać ich informacjom o ochronie prywatności, a nie niniejszej Informacji o
Ochronie Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności tych stron
trzecich.
7. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który może pomóc we wszystkich pytaniach dotyczących
przetwarzania przez nas danych osobowych lub dotyczących naszych partnerów zewnętrznych. Z naszym
Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres
DPO@discovery.com.

