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Globalna polityka prywatności firmy Stanley Black & Decker 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 27 września 2018 r. 

Zakres. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych, wykorzystywanych i 
ujawnianych przez firmę Stanley Black & Decker, Inc. i jej podmioty powiązane (zwane dalej łącznie 
„Stanley Black & Decker”) w związku z informacjami, które zbieramy: 

• za pośrednictwem obsługiwanych przez nas witryn internetowych, mikrowitryn i witryn
mobilnych, z których użytkownik ma dostęp do niniejszej Polityki prywatności („Witryny”);

• dzięki naszym aplikacjom udostępnianym do użytku na komputerach i urządzeniach
mobilnych lub za ich pośrednictwem („Aplikacje”);

• za pośrednictwem kontrolowanych przez nas stron i aplikacji mediów społecznościowych, z
których użytkownik ma dostęp do niniejszej Polityki prywatności (łącznie zwanych naszymi
„Stronami w mediach społecznościowych”);

• poprzez wiadomości e-mail w formacie HTML, które wysyłamy do użytkownika i które
zawierają link do niniejszej Polityki prywatności;

• w trybie offline, na przykład gdy użytkownik odwiedza nasze sklepy lub punkty sprzedaży
detalicznej, uczestniczy w targach lub składa zamówienia lub zgłoszenia przez telefon.

Witryny, Aplikacje, Strony w mediach społecznościowych i działania offline określamy łącznie jako 
„Usługi”.  

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy informacji przetwarzanych przez Stanley 
Black & Decker jako dostawcy usług w imieniu kontrahenta lub klienta, na przykład wtedy, gdy strona ta 
przekazuje nam informacje dotyczące jej własnych klientów lub pracowników. Stanley Black & Decker 
będzie przetwarzać te informacje zgodnie z instrukcjami kontrahenta lub klienta i obowiązującym 
prawem.  

W niniejszej Polityce prywatności znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: 
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jego Dane osobowe? ................................................................................................................................... 13 
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1. Jakie Dane osobowe użytkownika gromadzi firma Stanley Black & Decker? 
 

„Dane osobowe” to informacje, które identyfikują użytkownika jako osobę lub odnoszą się do 
możliwej do zidentyfikowania osoby.  
 
My oraz nasi dostawcy usług możemy gromadzić i łączyć Dane osobowe użytkownika pochodzące z 
różnych źródeł, w tym:  

• z Usług — na przykład kiedy użytkownik rejestruje się, aby otrzymywać newsletter, 
wiadomości elektroniczne o charakterze marketingowym i z innymi treściami handlowymi 
(np. o nadchodzących promocjach, nowych produktach itp.), zarejestruje konto, aby uzyskać 
dostęp do Usług (np. aby zarejestrować swoje produkty, poprosić o wsparcie, uczestniczyć w 
naszych konkursach lub składać zapytania dotyczące gwarancji na produkty) lub dokonuje 
zakupów — lub z naszych Stron w mediach społecznościowych; 

• z innych źródeł — inne źródła, z których otrzymujemy Dane osobowe użytkownika:  
o publicznie dostępne bazy danych, takie jak LinkedIn lub lokalne rejestry 

stowarzyszeń handlowych lub przemysłowych;  
o wspólni partnerzy marketingowi, gdy przekazują nam dane, w tym: prywatne bazy 

danych służące do celów marketingowych lub przeprowadzania ankiet/obsługi 
zapytań;  

o jeśli użytkownik połączy swoje konto społecznościowe z kontem Usług, udostępni 
nam określone Dane osobowe ze swojego konta w mediach społecznościowych, na 
przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów w mediach 
społecznościowych oraz wszelkie inne informacje, które mogą być dla nas dostępne 
lub udostępnione przez użytkownika po połączeniu konta społecznościowego z 
kontem Usług, w zależności od preferencji/opcji wybranych w ustawieniach konta 
użytkownika w mediach społecznościowych lub opinii (np. „polubień”) wyrażonych 
przez użytkownika na naszych Stronach w mediach społecznościowych.  

 
Zasadniczo gromadzimy następujące rodzaje Danych osobowych:  

 

• Imię i nazwisko  

• Adres pocztowy 

• Adres e-mail 

• Data urodzenia 

• Numer telefonu 

• Numer telefonu komórkowego 

• Informacje demograficzne (na przykład liczba 
członków gospodarstwa domowego, kraj 
zamieszkania, wiek i płeć) 

• Informacje dotyczące badań satysfakcji 
klienta, wniosków lub zapytań klientów 

• Nawyki zakupowe i inne informacje, w tym 
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• Kod pocztowy, województwo i kraj 

• Nazwa użytkownika i hasło (powiązane z 
kontem użytkownika) 

• Zakupione produkty, informacje o 
zamówieniu i szczegóły płatności 

• Nazwa firmy lub zawód 

• Poziomy umiejętności i doświadczenia 
zawodowego lub biznesowego 

rejestracja zakupionych produktów 

• Zainteresowania i hobby 

• Informacje o produktach, które użytkownik 
chce zakupić, lubi lub posiada 

• Informacje bankowe (np. w przypadku ofert 
specjalnych — zwrot kosztów, przedłużenie 
gwarancji, nagrody lub konkursy) 
  

 
 
W niektórych Witrynach zezwalamy użytkownikowi na korzystanie z osobistego konta 
społecznościowego w portalach społecznościowych („Osobiste konto mediów społecznościowych”) w 
celu przekazania nam Danych osobowych podczas korzystania z niektórych funkcji w naszych Witrynach. 
Te Dane osobowe mogą obejmować następujące dane: 
  

• Imię i nazwisko i/lub pseudonim 
użytkownika 

• Zdjęcie profilowe 

• Płeć 

• Sieci kontaktów  

• Identyfikator użytkownika 

• Lista znajomych i powiązane dane 
kontaktowe 

• Język  

• Nagrania głosowe 

• Filmy i zdjęcia 

• Data urodzenia 

• Wykształcenie 

• Doświadczenie zawodowe/zawód 

• Adres 

• Zainteresowania/hobby 

• „Polubienia” lub członkostwo w grupach 
online 

• Kraj 

• Wyrażone opinie (np. podczas wyrażania 
opinii na temat jednego z naszych 
produktów) 

 
 

Możliwe też, że będziemy mogli nadal gromadzić te informacje z osobistych kont użytkownika w 
mediach społecznościowych, jeśli użytkownik później zmieni te informacje.  
  
Musimy gromadzić Dane osobowe w celu świadczenia zamawianych przez użytkownika Usług. 
Użytkownik może nie przekazywać nam niektórych żądanych informacji, jednak korzystanie z niektórych 
funkcji naszych Usług może być wtedy niemożliwe lub możemy nie być w stanie zapewnić świadczenia 
Usług.  
 

W przypadku ujawnienia nam lub naszym usługodawcom jakichkolwiek Danych osobowych dotyczących 
innych osób w związku ze świadczeniem Usług użytkownik oświadcza, że jest upoważniony, aby ujawniać 
takie informacje i umożliwiać nam korzystanie z nich zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

 
2.  W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika? 

 
Dane osobowe, które zbieramy od użytkownika, pomagają nam spersonalizować naszą współpracę i 
komunikację, a także pomagają nam nieustannie poprawiać jakość korzystania z naszych Usług. Zarówno 
nasi usługodawcy, jak i my wykorzystujemy określone powyżej zebrane Dane osobowe w celach 
przedstawionych poniżej.  
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• Zapewnienie funkcjonalności Usług i spełnianie żądań użytkownika, m.in. wymienionych 
poniżej: 

o Przydzielanie i organizowanie dostępu do zarejestrowanego konta. 
o Odpowiadanie na pytania i spełnianie żądań użytkownika, na przykład kiedy kontaktuje 

się z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych online lub 
czatu. 

o Przetwarzanie zamówienia użytkownika lub innych transakcji, w tym rejestracji 
gwarancji i produktów, roszczenia lub żądania oraz zapewnienie powiązanej obsługi 
klienta. 

o Przesłanie użytkownikowi informacji administracyjnych, takich jak zmiany naszych 
warunków, zasad i polityk.  

o Umożliwienie użytkownikowi wysyłania wiadomości do innej osoby.  
 

Będziemy podejmować te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami umownymi z 
użytkownikiem i/lub podejmować kroki na prośbę użytkownika przed zawarciem umowy, i/lub 
przestrzegać zobowiązań prawnych.  

 

• Dostarczanie naszego biuletynu i/lub innych materiałów marketingowych oraz ułatwienie 
udostępniania treści w mediach społecznościowych. 

o Aby wysyłać wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe zawierające treści reklamowe i 
marketingowe oraz korespondencję pocztową z informacjami o naszych usługach, 
nowych produktach i innymi wiadomościami o naszej firmie. 

o Aby ułatwić korzystanie z wybranych przez użytkownika funkcji wymiany treści w 
mediach społecznościowych. 

o Aby wysyłać listy życzeń lub inne wiadomości e-mail w imieniu użytkownika. 
 

Podejmujemy te działania za zgodą użytkownika.  
 

• Analiza Danych osobowych dla celów raportowania biznesowego i świadczenia 
spersonalizowanych usług. 

o Aby lepiej zrozumieć użytkownika i świadczyć spersonalizowane Usługi oraz dostarczać 
informacje i/lub oferty dostosowane do zainteresowań użytkownika. 

o Aby lepiej zrozumieć preferencje użytkownika w celu dostarczania treści za 
pośrednictwem naszych Usług, które naszym zdaniem będą dla odpowiednie i 
interesujące dla użytkownika. 

o Aby analizować lub przewidywać preferencje użytkowników w celu przygotowania 
zbiorczych raportów na temat tendencji w zakresie wykorzystania naszych treści 
cyfrowych i przeprowadzania badań rynku, które pozwolą nam udoskonalić nasze Usługi.  

 
Zapewnimy spersonalizowane usługi za zgodą użytkownika lub z uzasadnionego interesu. 

 

• Umożliwienie uczestnictwa w loteriach, konkursach i innych promocjach.  
o Możemy zapraszać użytkownika do udziału w loteriach, konkursach i innych promocjach. 
o Niektóre z tych promocji posiadają osobne regulaminy zawierające informacje o tym, w 

jaki sposób będziemy wykorzystywać i ujawniać Dane osobowe użytkownika. 
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Używamy tych informacji do zarządzania naszymi stosunkami umownymi z użytkownikiem. 
 

• Agregowanie i/lub anonimizacja danych osobowych. 
o Możemy agregować i/lub anonimizować Dane osobowe tak, aby nie były już uważane za 

Dane osobowe. Robimy to, aby wygenerować inne dane przeznaczone do naszego 
użytku, które możemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu. 
 

• Osiąganie naszych celów biznesowych.  
o Do przeprowadzania analiz danych, na przykład w celu poprawy wydajności naszych 

Usług. 
o W przypadku kontroli, w celu sprawdzenia, czy nasze wewnętrzne procesy funkcjonują 

zgodnie z przeznaczeniem i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub 
kontraktowymi. 

o W celu wykrywania oszustw i monitorowania bezpieczeństwa, na przykład do 
wykrywania i zapobiegania cyberatakom lub próbom kradzieży tożsamości.  

o W celu ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług.  
o W celu usprawniania, ulepszania lub modyfikowania naszych obecnych produktów i 

usług.  
o Aby zidentyfikować trendy użytkowania, na przykład zrozumieć, które elementy naszych 

Usług najbardziej interesują użytkowników. 
o W celu ułatwienia wycofywania zamówień. 
o Do przetwarzania podań o pracę. 
o W celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych, abyśmy mogli 

dostosować nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań użytkowników.  
o W celu prowadzenia i rozszerzania naszej działalności biznesowej, na przykład 

zrozumienia, które elementy naszych Usług najbardziej interesują użytkowników, co 
pozwoli nam skupić naszą energię na zaspokajaniu interesów użytkowników. 

 
Podejmujemy te działania, aby zarządzać stosunkami umownymi z użytkownikami, przestrzegać 
zobowiązań prawnych i/lub z uzasadnionego interesu. 
 

Jeśli użytkownik zapisze się na naszą listę mailingową, możemy korzystać z usług udostępnianych przez 
platformy osób trzecich (takich jak sieci społecznościowe i inne witryny), aby wyświetlać na takich 
platformach reklamy ukierunkowane na użytkownika lub inne osoby, oraz możemy w tych celach 
udostępnić dostawcy platformy skróconą wersję adresu e-mail użytkownika lub innych informacji na 
jego temat. Aby zrezygnować z wykorzystywania danych użytkownika do takich celów, należy 
skontaktować się z nami w sposób opisany w pkt. „16. Jak użytkownik może skontaktować się z firmą 
Stanley Black & Decker?” poniżej. 
 

3.  Czy Stanley Black & Decker udostępnia Dane osobowe użytkownika osobom trzecim? 
 
Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym podmiotom: 
  

• Naszym podmiotom powiązanym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. 
o Tutaj można zapoznać się z listą i lokalizacją naszych podmiotów powiązanych.  

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/subsidiaries_of_stanley_black_decker.pdf
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o W przypadku danych gromadzonych przez nasze podmioty powiązane w Japonii i 
wykorzystywane wspólnie ze Stanley Black & Decker, Inc., Stanley Black and Decker jest 
stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Danymi osobowymi. 

 

• Naszym zewnętrznym dostawcom usług, w tym dystrybutorom i przedstawicielom 
handlowym, w celu wykonywania w naszym imieniu takich zdań, jak:  

o obsługa zakupów, realizacja zamówień i przetwarzanie płatności; 
o pomoc w serwisowaniu naszych produktów; 
o rejestracja produktów; 
o odpowiadanie na prośby i dostarczanie informacji o produktach; 
o pomoc w wymianie produktów i inne zadania związane z obsługą klienta; 
o prowadzenie i ulepszanie naszej komunikacji z użytkownikiem; 
o odpowiadanie na prośby dotyczące naszych relacji inwestorskich; 
o hosting witryn internetowych, analizy danych, dostarczanie technologii informatycznych 

i odpowiedniej infrastruktury; 
o usługi reklamowe i analityczne; 
o dostarczanie wiadomości e-mail;  
o przeprowadzanie audytów; 
o powiadamianie użytkowników w przypadku wygranej w prowadzonych przez nas 

konkursach i dostarczanie nagród; 
o przeprowadzanie ankiet lub badań satysfakcji klientów;  
o odpowiadanie na reklamacje lub roszczenia dotyczące produktów (w przypadku 

przedłużenia gwarancji, urazów, szkód itp.); 
o inne usługi. 

  
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu traktowania danych osobowych przez 
naszych zewnętrznych dostawców usług, należy skontaktować się z nami w sposób opisany 
poniżej. 

 

• Naszym licencjobiorcom i franczyzobiorcom do wykorzystania w związku z działaniami 
marketingowymi, dystrybucją, reklamowaniem sprzedaży i obsługą produktów 
sprzedawanych na podstawie licencji uzyskanej od nas. 
 

• Zewnętrznym kontrahentom, którzy mogą kontaktować się z użytkownikiem w sprawie 
własnych produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkownika zgodnie z jego 
wyborami.  

 

• Korzystając z Usług, użytkownik może zdecydować o ujawnieniu Danych Osobowych: 
o Na forach, publicznych czatach, stronach profilowych, blogach, w panelach i 

społecznościach naukowych, ankietach i innych usługach, które umożliwiają 
użytkownikowi zamieszczanie informacji i treści (w tym między innymi nasze Strony w 
mediach społecznościowych). Należy pamiętać, że wszelkie informacje publikowane lub 
ujawniane za pośrednictwem tych usług stają się publiczne i mogą być dostępne dla 
innych użytkowników i ogółu społeczeństwa.  

o W wyniku udostępniania przez użytkownika treści w mediach społecznościowych. Po 
połączeniu swojego konta Usług z kontem w mediach społecznościowych użytkownik 
będzie udostępniać dane swoim znajomym powiązanym z kontem w mediach 
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społecznościowych, innym użytkownikom i dostawcy konta w danym serwisie 
społecznościowym. W ten sposób użytkownik upoważnia nas do udostępniania danych, 
ze świadomością, że korzystanie z udostępnianych informacji będzie regulowane 
polityką prywatności dostawcy usług mediów społecznościowych.  

 
 

Inne zastosowania i okoliczności ujawniania Danych osobowych 
Wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe użytkownika również wtedy, gdy jest to konieczne lub 
stosowne, w szczególności, gdy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub mamy w tym uzasadniony 
interes: 

• Aby przestrzegać obowiązującego prawa.  
o Może to obejmować przepisy prawa poza krajem zamieszkania użytkownika. 

• Aby spełniać żądania władz publicznych i organów administracji państwowej. 
o Może to obejmować przepisy prawa i organy poza krajem zamieszkania użytkownika. 

• W celu współpracy z organami ścigania. 
o Na przykład w reakcji na prośby lub nakazy organów ścigania. 

• Ze względu na inne przesłanki prawne, w tym:  
o W celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa i/lub praw, własności lub 

bezpieczeństwa naszych użytkowników, użytkownika lub innych osób. 
 

Mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przesłaniu części lub całości Danych osobowych 
użytkownika osobie trzeciej w przypadku ewentualnego połączenia, przejęcia, udziału w przekształceniu 
korporacyjnym lub wspólnym przedsięwzięciu, cesji, sprzedaży, przekazania lub jakichkolwiek innych 
dyspozycji dotyczących całości albo części firmy Stanley Black & Decker, jej aktywów lub akcji (w tym w 
związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub innym podobnym postępowaniem). Tego 
rodzaju osobą trzecią może być na przykład jednostka przejmująca lub jej doradcy. 
  

4. Jakie Inne informacje o użytkowniku gromadzi firma Stanley Black & Decker? 
 

„Inne informacje” to wszelkie informacje, które nie ujawniają tożsamości użytkownika ani nie odnoszą 
się bezpośrednio do osoby możliwej do zidentyfikowania. Inne informacje obejmują następujące dane:  

• typ i wersja przeglądarki; 
• system operacyjny; 
• adres IP (dodatkowe informacje znajdują się poniżej); 
• dostawca usług internetowych, z usług którego skorzystano do uzyskania dostępu do 

naszych Usług; 
• korzystanie z łączy w celu przejścia do naszych Usług i adres IP, z którego użytkownik 

przeszedł do Usługi; 
• wywołane i przeglądane strony internetowe; 
• czas poświęcony na korzystanie z naszych Usług; 
• w przypadku naszych mobilnych witryn internetowych i aplikacji: informacje techniczne 

dotyczące użytego urządzenia, takie jak rozmiar ekranu, obsługa plików cookie przez 
urządzenie i sposób wyświetlania zdjęć; 

• dane o użyciu Aplikacji; 
• inne informacje zgromadzone przy użyciu plików cookie, znaczników pikselowych i innych 

technologii opisanych poniżej; 
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• informacje demograficzne i inne dostarczone przez użytkownika informacje, które nie 
ujawniają jego tożsamości;  

• informacje, które zostały zebrane w sposób, który nie umożliwia ujawnienia tożsamości 
użytkownika. 

 
Adres IP użytkownika jest automatycznie przypisywany do komputera użytkownika przez Dostawcę 
usług internetowych. Adres IP może zostać zidentyfikowany i automatycznie zarejestrowany w naszych 
plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy użytkownik uzyska dostęp do Usług, wraz z godziną 
wizyty i odwiedzonymi stronami. Gromadzenie adresów IP jest standardową praktyką i odbywa się 
automatycznie w wielu witrynach internetowych oraz w wielu aplikacjach i innych usługach. Używamy 
adresów IP do celów takich, jak obliczanie poziomów użytkowania, diagnozowanie problemów z 
serwerem i administrowanie Usługami. Możemy również uzyskać przybliżoną lokalizację użytkownika na 
podstawie jego adresu IP (patrz „Lokalizacja” poniżej). 

 
Możemy wykorzystywać i ujawniać Inne informacje w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie 
z obowiązującym prawem mamy obowiązek postępować inaczej. Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem 
mamy obowiązek potraktować Inne informacje jako Dane osobowe, możemy je wykorzystywać i 
ujawniać w celach, w których używamy Dane osobowe i ujawniamy je zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Polityki. 

 
Zarówno my, jak i nasi usługodawcy gromadzimy Inne informacje na różne sposoby, w tym:  

 

• Za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia:  
o Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek lub automatycznie 

za pośrednictwem urządzenia; są to m.in. adres MAC (ang. Media Access Control), 
typ komputera (Mac lub komputer z systemem Windows), rozdzielczość ekranu, 
nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, typ i 
wersja przeglądarki internetowej oraz nazwa i wersja używanych przez użytkownika 
Usług (takich jak Aplikacje). Używamy tych informacji, aby zapewnić prawidłowe 
działanie Usług. 
 

• W czasie korzystania z Aplikacji przez użytkownika  
o Gdy użytkownik pobiera Aplikacje i używa ich, my i nasi usługodawcy możemy 

śledzić i zbierać dane o użyciu Aplikacji, takie jak data i godzina uzyskania przez 
Aplikację na urządzeniu dostępu do naszych serwerów oraz to, jakie informacje i 
pliki zostały pobrane do Aplikacji na podstawie numeru urządzenia. 
 

• Informacje o lokalizacji fizycznej 
o Nasze Usługi i wiadomości e-mail w formacie HTML zawierają funkcje, które mogą 

wymagać gromadzenia różnego rodzaju informacji o lokalizacji (takich jak adres IP, 
współrzędne GPS lub kod pocztowy), które następnie wykorzystujemy na potrzeby 
konkretnej funkcji wybranej przez użytkownika, na przykład: 

▪ Funkcja sprawdzania dostępności produktów i lokalizator sklepów. 
Niektóre z naszych Usług umożliwiają wyszukanie najbliższego sklepu, który 
oferuje dany produkt marki Stanley Black & Decker, a także sprawdzenie, 
czy wybrany sklep dysponuje danym produktem. Jeśli użytkownik uzyskuje 
dostęp do naszych Witryn lub Aplikacji za pośrednictwem urządzenia 
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mobilnego i ma włączone usługi oparte na lokalizacji, informacje o lokalizacji 
mogą być gromadzone na potrzeby tych funkcji np. przy użyciu sygnałów 
satelitarnych, komórkowych lub Wi-Fi. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do 
tych funkcji za pośrednictwem komputera stacjonarnego, może ustawić 
przeglądarkę w taki sposób, aby w celu realizacji jego żądania przekazała 
nam ona informacje o jego lokalizacji na podstawie adresu IP lub aby w 
przeglądarce wyświetlana była prośba o podanie jego lokalizacji. Specyfika 
informacji o lokalizacji wykorzystywanych na komputerze stacjonarnym 
może się różnić w zależności od używanej przeglądarki i sposobu połączenia 
z Internetem. Ustawienia urządzenia mobilnego użytkownika mogą 
umożliwiać wyłączenie usług opartych na lokalizacji, co uniemożliwi 
Witrynom i Aplikacjom dostęp do informacji o dokładnej lokalizacji 
urządzenia mobilnego użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z instrukcjami 
zawartymi w sekcji pomocy lub z instrukcją użytkownika dostarczoną z 
urządzeniem. 

▪ Adres e-mail. Nasze wiadomości e-mail wykorzystują adres IP użytkownika 
do określenia kodu pocztowego lokalizacji, w której znajduje się użytkownik 
w momencie otwierania wiadomości e-mail. Dzięki temu możemy 
dostosować treści do potrzeb użytkownika, na przykład dostarczając mapę 
pobliskich sklepów, w których są dostępne nasze produkty. Specyfika 
informacji o lokalizacji może się różnić w zależności od urządzenia 
używanego do otwierania naszych wiadomości e-mail. Program do obsługi 
poczty e-mail używany przez użytkownika może uniemożliwiać pobieranie 
znaczników pikselowych lub obrazów z otrzymanych od nas wiadomości e-
mail, co również uniemożliwi usługodawcy uzyskanie dostępu do informacji 
o lokalizacji użytkownika. Użytkownik może również zrezygnować z 
otrzymywania od nas wiadomości e-mail zgodnie z opisem w pkt. 6 w 
dalszej części dokumentu. 

▪ Produkty i usługi Bluetooth®. Ta sekcja dotyczy dodatkowych danych 
osobowych, które mogą być gromadzone, wykorzystywane i ujawniane, a 
które dotyczą naszych produktów z obsługą technologii Bluetooth® i 
powiązanych usług (określanych łącznie jako „Produkty i usługi 
Bluetooth®”). Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Produktów i 
usług Bluetooth® za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy 
gromadzić i wykorzystywać informacje z usług opartych na lokalizacji i 
funkcji Bluetooth® urządzenia użytkownika w celu określenia daty i godziny 
oraz lokalizacji urządzenia mobilnego w momencie, gdy było ono ostatni raz 
w zasięgu funkcji Bluetooth® zarejestrowanego Produktu Bluetooth®. Takie 
działanie ma pomóc w odnalezieniu zarejestrowanego Produktu Bluetooth®. 
Możemy również gromadzić informacje o lokalizacji zarejestrowanego przez 
użytkownika Produktu Bluetooth® przesłane nam przez urządzenia mobilne 
innych użytkowników oraz informacje o lokalizacji dotyczące 
zarejestrowanych Produktów Bluetooth® innych użytkowników przesłane 
nam za pośrednictwem urządzenia mobilnego użytkownika. (Bluetooth® jest 
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.; firma Stanley 
Black & Decker używa tego rodzaju znaków na podstawie licencji). 
Użytkownik może uniknąć gromadzenia tych danych, uniemożliwiając 
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Usługom uzyskanie dostępu do funkcji Bluetooth® w swoim urządzeniu 
poprzez dostosowanie ustawień urządzenia lub, w niektórych przypadkach, 
poprzez wyłączenie dostępu do niej podczas instalacji Aplikacji, jednak takie 
działanie może uniemożliwić nam dostarczenie użytkownikowi wszystkich 
funkcji Usług. 

▪ Możemy również udostępniać fizyczną lokalizację urządzenia użytkownika w 
połączeniu z informacjami o tym, jakie reklamy użytkownik oglądał, oraz 
innymi informacjami, które gromadzimy, naszym partnerom 
marketingowym, aby umożliwić im dostarczanie użytkownikowi bardziej 
spersonalizowanych treści i badanie skuteczności kampanii reklamowych.  

 
o Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na dostarczenie informacji o lokalizacji lub wyłączy 

usługi oparte na lokalizacji w urządzeniu mobilnym, możemy poprosić go o ręczne 
wybranie regionu, w którym się znajduje, lub wprowadzenie kodu pocztowego. 
Ustawienia komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika mogą umożliwiać 
użytkownikowi wyłączanie lub blokowanie usług opartych na lokalizacji, co 
uniemożliwi naszym Usługom uzyskiwanie dostępu do informacji o lokalizacji 
użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w sekcji pomocy lub 
z instrukcją użytkownika dostarczoną z urządzeniem lub przeglądarką. Jeśli 
użytkownik zdecyduje się nie podawać tych informacji, może nie otrzymywać treści 
odpowiednich dla jego lokalizacji, a my i/lub nasi partnerzy marketingowi możemy 
nie być w stanie zapewnić mu odpowiednich spersonalizowanych usług i treści.  

 

• Pliki cookie  
o Zarówno nasi zewnętrzni dostawcy usług, jak i my używamy plików cookie. Pliki 

cookie przypisują urządzeniu użytkownika niepowtarzalny identyfikator i są zwykle 
przechowywane przez przeglądarkę internetową bezpośrednio na urządzeniu.  

o Informacje, które nasi zewnętrzni dostawcy usług i my gromadzimy za pomocą 
plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii, zestawiono 
poniżej. 

▪ Interakcje użytkownika z naszymi Usługami i reklamami 
▪ Czas wizyty użytkownika w naszych Usługach 
▪ Informacje o przeglądanych pozycjach i produktach, pozycjach 

umieszczonych w koszyku oraz o tym, czy użytkownik kupił wybrane lub 
wszystkie pozycje dodane do koszyka 

▪ Potwierdzenie otwarcia przez użytkownika naszej wiadomości e-mail, w tym 
informacje o godzinie otwarcia wiadomości e-mail i o klikniętych łączach z 
wiadomości e-mail 

▪ Witryny odwiedzane przez użytkownika po odwiedzeniu jednej z naszych 
Witryn  

▪ Preferencje językowe 
▪ Inne dane o ruchu 

o Zarówno nasi usługodawcy, jak i my używamy plików cookie w następujących 
celach: zapewnienie bezpieczeństwa, ułatwienie nawigacji, efektywniejsze 
wyświetlanie informacji i personalizacja treści, dostosowanie wiadomości e-mail o 
charakterze marketingowym w oparciu o sposób korzystania z Usług przez 
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użytkownika, określenie liczby odwiedzających, śledzenie produktów w koszyku i 
wyświetlanie dostosowanych reklam w innych witrynach, jak opisano to poniżej. 

o Gromadzimy również informacje statystyczne dotyczące korzystania przez 
użytkownika z Usług w celu ciągłego doskonalenia ich budowy i funkcjonalności, 
ulepszenia procesu realizacji transakcji, zrozumienia sposobu korzystania z Usług, 
pomiaru częstotliwości odwiedzania i używania poszczególnych sekcji naszych 
Witryn, monitorowania liczby odwiedzających nasze Witryny i zapewniania pomocy 
w rozwiązywaniu problemów dotyczących Usług. 

o Pliki cookie pozwalają nam także określić, które z naszych reklam lub ofert 
najprawdopodobniej będą atrakcyjne dla użytkownika; są one przez nas następnie 
wyświetlane w trakcie korzystania przez użytkownika z Usług oraz z innych witryn. 
Możemy również używać plików cookie lub innych technologii z dziedziny reklamy 
internetowej do śledzenia reakcji na nasze reklamy i mierzenia skuteczności naszych 
reklam. Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików cookie, znaczników 
pikselowych i innych podobnych technologii reklamowych zawiera pkt „5. W jaki 
sposób nasze reklamy są wyświetlane w innych witrynach internetowych i na innych 
urządzeniach i jakie użytkownik ma możliwości wyboru?”. 

o Nasze systemy mogą nie rozpoznawać nagłówków „Do Not Track” pochodzących z 
niektórych lub wszystkich przeglądarek. Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje 
były gromadzone za pomocą plików cookie, może skorzystać z dostępnych w 
większości przeglądarek ustawień służących do automatycznego odrzucania plików 
cookie lub umożliwiania użytkownikowi decydowania o tym, czy chce on odrzucić 
lub zaakceptować określony plik cookie (lub określone pliki cookie) z danej witryny 
internetowej. Użytkownik może również zapoznać się z treścią strony 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Jeśli jednak 
użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może to skutkować pewnymi 
niedogodnościami związanymi z korzystaniem z Usług. Użytkownik może również nie 
otrzymywać od nas reklam lub innych ofert odpowiadających jego 
zainteresowaniom i potrzebom.  

• Znaczniki pikselowe i inne podobne technologie 
o W ramach świadczenia Usług możemy również używać znaczników pikselowych 

(nazywanych również sygnalizatorami sieciowymi, robakami internetowymi i 
czystymi plikami GIF). Znacznik pikselowy to prawie niewidoczny obraz graficzny 
wielkości piksela umieszczany na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. 
Korzystamy z tych technologii między innymi po to, by śledzić działania 
użytkowników Usług (w tym adresatów wiadomości e-mail), mierzyć skuteczność 
naszych kampanii marketingowych, sprawdzać, które sekcje naszych Witryn są 
najczęściej odwiedzane lub używane oraz opracowywać statystyki dotyczące 
wykorzystania Usługi i szybkości odpowiedzi.  

• Usługi analityczne osób trzecich 
o Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, takich jak Google® 

Analytics, które korzystają z plików cookie i podobnych technologii do mierzenia 
ruchu i trendów użytkowania i pomagają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób 
użytkownik korzysta z naszych Usług i w jakie interakcje z nimi wchodzi. Ta usługa 
może również gromadzić informacje dotyczące korzystania z innych witryn 
internetowych, aplikacji i zasobów internetowych. Więcej informacji na temat 
sposobu, w jaki firma Google używa danych podczas korzystania przez użytkownika z 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
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naszych Usług, jest dostępnych tutaj. Użytkownik może zrezygnować z praktyk firmy 
Google, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący usługę Google Analytics, który 
jest dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Inne informacje ze Stron w mediach społecznościowych 
o Podobnie jak w przypadku opisanych powyżej informacji nawigacyjnych, media 

społecznościowe, w których mamy konta, mogą dostarczać nam zbiorcze informacje 
i analizy na temat użytkowników odwiedzających nasze profile na Stronach w 
mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć i przeanalizować 
wzrost liczby użytkowników, ogólne informacje demograficzne o użytkownikach i 
interakcje z treściami na naszych Stronach w mediach społecznościowych. 

• Korzystanie z technologii Adobe Flash (w tym z lokalnych obiektów udostępnionych 
(„LSO”)) i innych podobnych technologii  

o Możemy używać lokalnych obiektów udostępnionych („LSO”) i innych technologii 
m.in. do gromadzenia i przechowywania informacji o korzystaniu z Usług przez 
użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce, aby lokalne obiekty udostępnione („LSO”) 
Flash były przechowywane na jego komputerze, może dostosować ustawienia 
oprogramowania Flash Player tak, aby zapis lokalnych obiektów udostępnionych 
(„LSO”) Flash był blokowany. W tym celu należy skorzystać z narzędzi znajdujących 
się w panelu Website Storage Settings. Użytkownik może także przejść do panelu 
Global Storage Settings i postępować zgodnie z instrukcjami. Instrukcje te mogą 
wyjaśniać np. jak usunąć istniejące lokalne obiekty udostępnione („LSO”) Flash 
(wskazówki te są określane jako „informacje”), jak zapobiegać umieszczaniu bez 
pytania lokalnych obiektów udostępnionych („LSO”) Flash na jego komputerze oraz 
jak blokować lokalne obiekty udostępnione („LSO”), które nie są dostarczane przez 
operatora strony, na której aktualnie znajduje się użytkownik. Należy pamiętać, że 
ustawienie oprogramowania Flash Player pod kątem blokowania lub ograniczania 
akceptacji lokalnych obiektów udostępnionych („LSO”) Flash może utrudnić lub 
uniemożliwić działanie niektórych aplikacji Flash.  

• Ponadto wykorzystujemy Inne informacje zgromadzone za pomocą technologii w celu 
identyfikacji i rozwiązywania trudności, jakie mogą napotkać odwiedzający, korzystający z 
naszych Usług.  

 
EOG: Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych przez witrynę internetową w 
EOG, należy się zapoznać z naszą polityką plików cookie w każdej witrynie. 

 
5. W jaki sposób nasze reklamy są wyświetlane w innych witrynach internetowych i na innych 

urządzeniach i jakie użytkownik ma możliwości wyboru? 
 

Korzystamy z usług zewnętrznych agencji reklamowych, które dostosowują reklamy internetowe tak, by 
były kierowane do użytkownika w innych witrynach i serwisach internetowych. Te zewnętrzne agencje 
reklamowe umieszczają w witrynach technologie, takie jak pliki cookie i znaczniki pikselowe, korzystają z 
nich i na nich bazują w celu uzyskania informacji o interakcjach użytkownika z naszymi Usługami. 
Informacje te, oprócz informacji, które wspomniane agencje uzyskują na podstawie dostępu 
użytkownika do innych witryn i usług internetowych i korzystania z nich na którymkolwiek z urządzeń 
użytkownika oraz informacji otrzymanych od osób trzecich, pomagają nam ustalić na podstawie sposobu 
korzystania przez użytkownika z naszych Usług i innych odwiedzanych przez niego witryn, które reklamy 
wyświetlać użytkownikowi i w jakich kanałach. Agencje te korzystają z tych technologii oraz z 

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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gromadzonych informacji na temat korzystania przez użytkownika z Internetu również po to, aby 
rozpoznać użytkownika na różnych urządzeniach, takich jak telefon komórkowy czy laptop.  

Informacje o programach rezygnacji z praktyk, w których to programach uczestniczą zewnętrzne agencje 
reklamowe, oraz o skutkach rezygnacji, a także dowiedzieć się, jak skorzystać z tej możliwości w 
przeglądarkach stacjonarnych lub mobilnych na urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do 
niniejszej Polityki prywatności, można znaleźć na stronach http://optout.aboutads.info/#/ i 
http://optout.networkadvertising.org/#/. Aby zrezygnować z praktyk w aplikacjach mobilnych, można 
pobrać aplikację AppChoices dostępną pod adresem www.aboutads.info/appchoices.  

Należy pamiętać, że klikając te łącza, użytkownik opuści naszą Witrynę i przejdzie do innej witryny 
internetowej, w której może określić swoje preferencje w ramach danego programu. Można także 
kliknąć ikonę preferencji, która może pojawić się w niektórych naszych reklamach wyświetlanych za 
pośrednictwem tych technologii.  

6. Jakie użytkownik ma możliwości wyboru dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy i 
ujawniamy jego Dane osobowe?  

 
Umożliwiamy użytkownikowi podjęcie decyzji co do gromadzonych informacji, sposobu, w jaki się z nim 
kontaktujemy oraz sposobu wykorzystywania i ujawniania jego danych.  

  
a.   Adres e-mail: Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-maili z 
treściami marketingowymi. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w 
przesłanej wiadomości e-mail. Nawet jeśli jednak użytkownik zrezygnuje z otrzymywania takich 
wiadomości, nadal może otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze innym niż marketingowy, takie 
jak potwierdzenia zamówienia/wysyłki, informacje o zmianach w usłudze, rejestracji lub wycofaniu 
produktów bądź korespondencja od działu obsługi klienta. 
 
b.   Wiadomości tekstowe/błyskawiczne: Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas 
wiadomości tekstowych na telefon komórkowy (np. SMS, MMS) i innych wiadomości błyskawicznych 
(np. w aplikacjach WhatsApp, Facebook Messenger). W tym celu należy postępować zgodnie z 
instrukcjami rezygnacji dołączonymi do takich wiadomościach (o ile są dołączone) lub skontaktować 
się z nami w sposób opisany w pkt. „16. Jak użytkownik może skontaktować się z firmą Stanley 
Black & Decker?” poniżej. 
 
d. Marketing pocztowy: Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas materiałów 
marketingowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, powinien skontaktować się z nami w sposób 
opisany w pkt. „16. Jak użytkownik może skontaktować się z firmą Stanley Black & Decker?” poniżej i 
poinformować nas, że życzy sobie skreślenia z listy korespondencyjnej firmy Stanley Black & Decker, 
podając przy tym adres pocztowy, którego usunięcia sobie życzy. 
 
e.   Pliki cookie: W ustawieniach przeglądarki można włączyć powiadomienia o otrzymaniu plików 
cookie lub wyłączyć możliwość akceptowania określonych plików tego rodzaju. Jeśli jednak użytkownik 
zdecyduje się nie akceptować plików cookie z naszych Usług, może nie być w stanie korzystać ze 
wszystkich funkcji udostępnianych w Usługach. Informacje o tym, jak zrezygnować z akceptowania 
plików cookie do celów behawioralnych reklam internetowych, zawiera pkt „5. W jaki sposób nasze 

http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://www.aboutads.info/appchoices
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reklamy są wyświetlane w innych witrynach internetowych i na innych urządzeniach i jakie użytkownik 
ma możliwości wyboru?”. 
 
f. Udostępnianie Danych osobowych użytkownika podmiotom powiązanym w celu prowadzenia 
przez nie marketingu bezpośredniego: Jeśli użytkownik życzy sobie, abyśmy zaprzestali dalszego 
udostępniania jego Danych osobowych naszym podmiotom powiązanym do celów marketingu 
bezpośredniego, może zrezygnować z tej opcji, kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt. „16. 
Jak użytkownik może skontaktować się z firmą Stanley Black & Decker?” poniżej. 
  

Postaramy się spełnić żądanie (żądania) użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe. Należy pamiętać, 
że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas e-maili marketingowych nadal będziemy wysyłać do 
użytkownika ważne wiadomości administracyjne, z których nie można zrezygnować. 

 
7. W jaki sposób firma Stanley Black & Decker zabezpiecza Dane osobowe użytkownika?  

Wprowadziliśmy uzasadnione techniczne, administracyjne i fizyczne środki ochrony Danych osobowych, 
którymi dysponujemy i które kontrolujemy, przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, 
ujawnieniem i nieuprawnioną zmianą.  
 
Jeżeli chodzi o korzystanie z jednej z naszych Usług za pośrednictwem sklepu internetowego, 
zaprojektowaliśmy go tak, aby przyjmował zamówienia wyłącznie z przeglądarek umożliwiających 
komunikację za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), która szyfruje informacje użytkownika 
podczas przesyłania ich do nas. Przeglądarki, które nie spełniają tego wymogu, nie będą obsługiwały 
przeglądania sklepu internetowego w naszych Usługach.  
 
Należy pamiętać, że zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa przesyłania lub przechowywania danych 
nie zawsze jest możliwe. Jeśli użytkownik ma podstawy, by sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już 
bezpieczna, powinien natychmiast nas o tym powiadomić, zgodnie z pkt. „16. Jak użytkownik może 
skontaktować się z firmą Stanley Black & Decker?” poniżej.  

  
8. Jak uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zmienić je lub usunąć?  

Wnioski o dostęp do swoich Danych osobowych, które użytkownik nam przekazał, zaktualizowanie tych 
danych, ich poprawienie, ograniczenie lub usunięcie, a także sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
Danych osobowych lub wnioski o udostępnienie ich elektronicznej kopii w celu przekazania podmiotowi 
zewnętrznemu (w zakresie, w jakim takie prawo do przenoszenia danych jest przyznane użytkownikowi 
na podstawie prawa właściwego), należy kierować do nas pocztą elektroniczną lub tradycyjną, zgodnie z 
pkt. „16. Jak użytkownik może skontaktować się z firmą Stanley Black & Decker?” poniżej. Do złożonego 
przez użytkownika wniosku ustosunkujemy się zgodnie z przepisami prawa właściwego. 
 
W swojej prośbie należy wyjaśnić, jakie Dane osobowe użytkownik chciałby zmienić oraz czy chciałby, 
aby jego Dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych, lub w inny sposób określić ograniczenia 
wykorzystywania Danych osobowych, jakich użytkownik oczekuje. Ze względów bezpieczeństwa 
możemy realizować wnioski wyłącznie w odniesieniu do Danych osobowych powiązanych z konkretnym 
adresem e-mail, z którego użytkownik korzysta w celu przesłania do nas wniosku. Możemy również 
poprosić o podanie określonych Danych osobowych w celu zweryfikowania tożsamości osoby 
ubiegającej się o dostęp do swoich Danych osobowych. Postaramy się spełnić żądanie użytkownika tak 
szybko, jak to będzie możliwe.  
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Należy pamiętać, że możemy zachować określone informacje do celów prowadzenia dokumentacji i/lub 
zrealizować wszystkie transakcje rozpoczęte przez użytkownika przed przekazaniem wniosku o zmianę 
lub usunięcie danych (np. w przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu lub korzysta z promocji, może 
nie być w stanie zmienić lub usunąć przekazanych Danych osobowych do momentu realizacji zakupu lub 
zakończenia promocji).  
 
Użytkownicy zamieszkali w Kalifornii, którzy nie ukończyli 18 roku życia i są zarejestrowanymi 
użytkownikami Usług, mogą zwrócić się do nas o usunięcie treści lub informacji, które opublikowali w 
Usługach. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych 
poniżej. Należy pamiętać, że prośba użytkownika nie zapewnia całkowitego lub całościowego usunięcia 
treści lub informacji, ponieważ niektóre z takich treści mogły na przykład zostać przesłane dalej przez 
innego użytkownika. 
 
Użytkownik może również uzyskiwać dostęp do określonych Danych osobowych, aktualizować je i 
poprawiać występujące w nich nieścisłości za pośrednictwem swojego konta powiązanego z określonymi 
Usługami.  

 
9. Usługi osób trzecich 

Firma Stanley Black & Decker udziela licencji na korzystanie ze swoich znaków towarowych 
niepowiązanym osobom trzecim, które prowadzą witryny internetowe niezależnie od firmy Stanley 
Black & Decker. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk w zakresie ochrony prywatności, 
informacji lub innych praktyk jakichkolwiek osób trzecich, w tym osób trzecich, które obsługują dowolną 
witrynę internetową lub usługę, do której prowadzą linki znajdujące się w Usłudze, w tym witryny 
internetowe lub usługi osób trzecich, na których firma Stanley Black & Decker utrzymuje swoje Strony w 
mediach społecznościowych. Te osoby trzecie mają oddzielne i niezależne zasady dotyczące prywatności. 
Zalecamy, by uważnie się z nimi zapoznać. Umieszczenie łącza w Usługach nie oznacza, że my lub nasze 
podmioty powiązane polecamy witrynę lub usługę, do której prowadzi. Ponadto nie ponosimy 
odpowiedzialności za zasady lub praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania 
informacji przyjęte przez inne organizacje, takie jak Facebook, Twitter, Google, czy jakikolwiek inny 
producent aplikacji, dostawca aplikacji, dostawca serwisu społecznościowego, dostawca systemu 
operacyjnego, dostawca usług bezprzewodowych lub producent urządzenia, w tym w odniesieniu do 
wszelkich Danych osobowych, które użytkownik ujawnia innym organizacjom za pośrednictwem 
Aplikacji lub naszych Stron w mediach społecznościowych lub w związku z nimi.  
 

10. Transfery transgraniczne 
Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym 
prowadzimy oddziały lub w których zatrudniamy dostawców usług. Korzystając z Usług, użytkownik 
przyjmuje do wiadomości, że jego informacje zostaną przekazane do innych krajów — w tym do Stanów 
Zjednoczonych — w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. 
W określonych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa we 
wspomnianych innych krajach mogą być uprawnione do dostępu do Danych osobowych użytkownika.  
 
Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG: Komisja Europejska uznaje, że niektóre państwa 
nienależące do EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z normami 
obowiązującymi w EOG (pełny wykaz tych państw znajduje się tutaj). W przypadku przekazywania 
danych z EOG do państw, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego stopnia 
ochrony, stosujemy odpowiednie środki mające na celu ochronę Danych osobowych użytkownika, w tym 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Użytkownik może uzyskać kopię 
wspomnianych standardowych klauzul umownych tutaj. 
 

11. Okres przechowywania 
Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak to konieczne lub dozwolone zgodnie z obowiązującym 
prawem w świetle celu (celów), dla którego (których) zostały uzyskane.  
 
Kryteria wykorzystywane do ustalenia długości okresu przechowywania danych obejmują:  

• okres, w którym utrzymujemy stałą relację z użytkownikiem i świadczymy na jego rzecz 
Usługi (np. tak długo, jak użytkownik ma konto w naszych Usługach lub z nich korzysta);  

• fakt, czy istnieje prawny obowiązek, którym jesteśmy związani (np. niektóre przepisy 
wymagają od nas przechowywania rejestrów transakcji przez określony czas przed ich 
usunięciem); lub  

• fakt, czy przechowywanie danych jest zalecane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w 
związku ze stosownymi przepisami o przedawnieniu, postępowaniem sądowym czy 
dochodzeniem prowadzonym przez organy regulacyjne).  

 
Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas informacji marketingowych, 
zachowamy jego adres e-mail w rejestrze, aby mieć pewność, że nie będziemy wysyłali do niego 
wiadomości e-mail o charakterze marketingowym w przyszłości. 
 

12. Korzystanie z usług przez małoletnich 
Usługi nie są skierowane do osób, które nie ukończyły osiemnastu (18) lat, i nie gromadzimy świadomie 
Danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.  
 

13. Informacje wrażliwe 
Prosimy, aby użytkownik co do zasady nie wysyłał nam ani nie ujawniał w usługach, za ich 
pośrednictwem ani w inny sposób żadnych wrażliwych Danych osobowych (na przykład numerów 
ubezpieczenia społecznego, informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, opinii politycznych, 
informacji związanych z religią lub innymi przekonaniami, informacji związanych ze zdrowiem, danych 
biometrycznych lub cech genetycznych, informacji o karalności lub przynależności do związków 
zawodowych). Jeżeli użytkownik postanowi przesłać nam takie informacje lub zostanie przez nas o to 
poproszony w trakcie rozpatrywania skargi lub sporu dotyczącego Usług, zobowiązujemy się gromadzić i 
przetwarzać takie informacje zgodnie z obowiązującym prawem.  

 

14. Usługi płatnicze osób trzecich 
Możemy korzystać z usług płatniczych osób trzecich w celu przetwarzania płatności dokonanych za 
pośrednictwem Usług. Jeśli użytkownik chce dokonać płatności za pośrednictwem Usług, jego Dane 
osobowe będą gromadzone przez taką osobę trzecią, a nie przez nas, i będą podlegać polityce 
prywatności osoby trzeciej, a nie niniejszej Polityce prywatności. Nie mamy kontroli nad gromadzeniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem Danych osobowych użytkownika przez taką osobę trzecią i nie 
ponosimy za to odpowiedzialności. 

 
15. Czy niniejsza Polityka prywatności się zmieni?  

Możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego co jakiś 
czas należy ją sprawdzać. W momencie dokonywania zmiany zaktualizujemy datę wejścia w życie Polityki 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087
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prywatności. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki 
prywatności.  

  
16. Jak użytkownik może skontaktować się z firmą Stanley Black & Decker?  

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki prywatności należy przesłać niniejszy 
Formularz do kierownika ds. polityki prywatności lub, jeśli użytkownik woli skontaktować się z 
kierownikiem ds. polityki prywatności pocztą tradycyjną, skierować pismo na następujący adres:  
 
Stanley Black & Decker, Inc. 
1000 Stanley Drive 
New Britain, CT 06053 
Do wiadomości: Kierownik ds. polityki prywatności 
 
Prosimy o wpisanie pytania lub wniosku w wiadomości e-mail lub piśmie do nas ze wskazaniem 
odpowiednich marek SBD i Usług, których dotyczy wniosek.  
 
Ponieważ komunikacja drogą elektroniczną nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie podawać w 
kierowanych do nas wiadomościach e-mail informacji o kartach kredytowych ani innych informacji 
wrażliwych. 

 
Informacje dodatkowe dla użytkowników w EOG 

W EOG użytkownik ma również możliwości wymienione poniżej:  
• Kontakt z inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za jego kraj lub region, o ile został 

on wyznaczony. Wykaz inspektorów ochrony danych jest dostępny tutaj.  
• Złożenie skargi do organu ochrony danych właściwego dla swojego państwa lub regionu, co 

obejmuje także przypadki rzekomych naruszeń obowiązujących przepisów o ochronie 
danych. Wykaz organów ochrony danych w EOG jest dostępny tutaj. 

 
Data wejścia w życie: _______________ 
 

https://www.stanleyblackanddecker.com/data-privacy-policy-inquiry-form
https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/data_protection_officer_list.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

