
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI 
 

Niniejsza witryna internetowa zawiera informacje na temat Publicis (w niniejszej Informacji 
o Ochronie Prywatności zwanej dalej „my”). Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności określa 
sposób wykorzystywania i ochrony danych gromadzonych przez nas za pośrednictwem niniejszej 
witryny internetowej (zwanej dalej "Witryną"). 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia Twoich danych przez Publicis, prosimy o 
kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem privacyofficer@publicisgroupe.com.    
 
I Wstęp 
Wszelkie dane gromadzone za pośrednictwem Witryny, w tym Dane Osobowe, będą 
wykorzystywane wyłącznie dla celów utrzymania i ulepszania Witryny. Zgromadzone Dane 
Osobowe nie będą bez Twojej zgody wykorzystywane do innych celów niezgodnych z celami 
wskazanymi powyżej, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Administratorem Danych jest 
Publicis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.  
 
Do ochrony prywatności danych podchodzimy bardzo poważnie. Wszelkie Dane Osobowe 
zgromadzone za pośrednictwem Witryny będą traktowane jako ściśle poufne i będą 
wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszej Informacji o Ochronie 
Prywatności. W pełni przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych. 
 
W związku z powyższym, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Informacją o Ochronie 
Prywatności.  
 
Możemy umieszczać w Witrynie linki do innych witryn internetowych, w tym do platform mediów 
społecznościowych. Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności dotyczy wyłącznie sposobu 
wykorzystywania Danych Osobowych przez nas i nie obejmuje takich innych witryn internetowych. 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności dostępnymi na innych 
odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych. Jednakże niniejsza Informacja 
o Ochronie Prywatności ma zastosowanie do wykorzystywania przez nas wszelkich Danych 
Osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych na portalach 
społecznościowych, a w stosownych przypadkach termin „Witryna” ma zastosowanie do takich 
stron internetowych w mediach społecznościowych. 
 
 
I. Cel gromadzenia danych 
Dane Osobowe są gromadzone za pośrednictwem Witryny w celu analizy danych dotyczących 
ruchu na stronach internetowych, ulepszania Witryny oraz kontaktowania się z użytkownikiem, 
jeśli ten skontaktuje się z nami. 
 
 
II. Jakie Dane Osobowe gromadzimy i przetwarzamy? 
Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
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osobie fizycznej (tj. żyjącej osobie fizycznej).   
 
Za pośrednictwem Witryny gromadzimy następujące Dane Osobowe: 
 
Informacje o Historii Przeglądania 
Gromadzimy Dane Osobowe w ograniczonym zakresie w związku z korzystaniem z Witryny, 
np. kliknięcia, odsłony Witryny, czas spędzony w Witrynie, dane dotyczące urządzenia 
użytkownika, w tym adresy IP. 
 
III. Na jakich podstawach prawnych się opieramy? 
Przetwarzamy dane użytkownika na podstawie zgody użytkownika na wykorzystanie plików cookie 
w naszej Witrynie. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można 
znaleźć w punkcie IX poniżej lub w naszej Informacji o Plikach Cookie. Użytkownikowi przysługuje 
prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.  
 
W przypadku innego bezpośredniego przekazania nam Danych Osobowych przez użytkownika za 
pośrednictwem Witryny, przetwarzamy je na podstawie prawnej wynikającej z prawnie 
uzasadnionych interesów.  
 
Nie musisz podawać swoich Danych Osobowych. Jeżeli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookie 
w ustawieniach przeglądarki lub skorzystać z praw opisanych w punkcie V.  
 
 
IV. Kto przetwarza Dane Osobowe? 
Będziemy przekazywać Twoje Dane Osobowe Google, LLC w celu analizowania Twojego 
zachowania w Witrynie. Nie będziemy przekazywać Twoich Danych Osobowych żadnym innym 
osobom w żadnych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Informacji 
o Ochronie Prywatności, naszym następcom prawnym, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
naszych praw lub praw osób trzecich, naszym profesjonalnym doradcom lub w przypadkach 
wymaganych przepisami prawa.  
 
 
V. Przeglądanie, zmiana, aktualizacja lub usuwanie Danych Osobowych: 
Prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem 
privacyofficer@publicisgroupe.com jeśli chcesz uzyskać wgląd w swoje Dane Osobowe 
przechowywane w naszych rejestrach. Respektujemy Twoje prawo do wglądu w Dane 
Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności. Jeśli uważasz, że 
którekolwiek z Danych Osobowych zebranych za pośrednictwem Witryny są nieprawidłowe, 
wprowadzające w błąd lub niepełne, również skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych pod adresem privacyofficer@publicisgroupe.com. Możesz również zwrócić się do 
nas o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie Twoich Danych Osobowych 
oraz poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec wykorzystywania przez nas Twoich 
Danych Osobowych. 
 
Używamy Google Analytics do pomiaru interakcji użytkowników z Witryną. Aby dowiedzieć 
się, w jaki sposób Google wykorzystuje dane podczas korzystania przez użytkownika 
z Witryny, należy odwiedzić stronę „Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które 
korzystają z naszych usług”, pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/. 

mailto:daneosobowe@publicis.pl
mailto:daneosobowe@publicis.pl


 

 

 
  

 
 
 

 
  Strona 3 z 5 
 
 
 

 
Dane Osobowe będą przechowywane przez nas zgodnie z obowiązującymi wymogami 
dotyczącymi przechowywania danych i zasadami korporacyjnymi. Twoje Dane Osobowe będą 
przechowywane do czasu wygaśnięcia pliku cookie przechowującego te dane. Okresy 
ważności poszczególnych plików cookie można sprawdzić w naszej Informacji o Plikach 
Cookie. 
 
 
VI. Bezpieczeństwo danych 
Wykorzystujemy różne metody, takie jak zapory sieciowe, oprogramowanie wykrywające 
włamania oraz ręczne procedury bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć dane użytkowników 
przed utratą lub uszkodzeniem oraz w celu ochrony prawidłowości i zapewnienia 
bezpieczeństwa Danych Osobowych, a także by zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub 
niewłaściwemu wykorzystaniu Danych Osobowych. Jeśli uważasz, że Witryna lub jakiekolwiek 
Dane Osobowe nie są bezpieczne lub że nastąpił nieupoważniony dostęp do Witryny lub 
Twoich Danych Osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt z Inspektorem Danych 
Osobowych.  
 
VII. Poufność 
Proszę pamiętać, że Dane Osobowe traktujemy jako ściśle poufne.   
 
 
VIII.  Przekazywanie Danych Osobowych 
Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE (np. do USA), w których 
poziom ochrony danych nie jest taki sam jak w UE. Zapewniamy jednak, że wszelkie 
przekazywanie danych jest zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi (np. w ramach umów 
pomiędzy spółkami z naszej grupy kapitałowej, przewidujących odpowiednie zabezpieczenia 
umowne lub w oparciu o standardowe klauzule umowne). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o 
sposobie ochrony danych lub uzyskać kopię zabezpieczeń umownych, skontaktuj się z 
privacyofficer@publicisgroupe.com. 
 
 
IX. Wykorzystanie plików cookie, innych technologii śledzenia, mediów 

społecznościowych i wtyczek mediów społecznościowych  
W Witrynie używamy plików cookie i innych technologii śledzenia. Więcej informacji można znaleźć 
w naszej Informacji o Plikach Cookie. 
 
Jeśli obserwujesz nas w mediach społecznościowych (np. za pośrednictwem naszych kont na 
portalach LinkedIn, Facebook, Twitter lub Instagram), będziemy również gromadzić Twoje Dane 
Osobowe dla lepszego zrozumienia osób, które nas obserwują oraz zrozumienia odzewu 
społecznego na nasze produkty i usługi. Możemy wykorzystywać te informacje do kontaktowania 
się z Tobą lub wysyłania Ci informacji marketingowych, które naszym zdaniem mogą Cię 
zainteresować, lub do prowadzenia nasłuchu społecznego w celu identyfikacji i oceny tego, co 
mówi się o nas publicznie, w celu zrozumienia trendów w branży i nastrojów na rynku. Powyższy 
kontakt odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem (np. na prośbę użytkownika lub 
za wyraźną zgodą użytkownika, gdy jest ona wymagana). 
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X. Media społecznościowe 
 
Publicis sp. z o.o. posiada fan page lub oficjalną stronę na Twitterze, Facebooku, Instagramie, 
YouTube i LinkedIn, z których można korzystać lub które można odwiedzać. Publicis sp. z o.o. 
działa jako współadministrator danych osobowych wraz z platformami mediów społecznościowych 
w zakresie gromadzenia danych osobowych użytkowników odwiedzających nasze oficjalne strony 
na platformach w mediach społecznościowych. 
 
Więcej informacji na temat współadministrowania danymi wraz z platformami mediów 
społecznościowych znaleźć można pod następującymi adresami: 
 
YouTube: https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/ 
LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum  
Facebook: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum 
Twitter: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html 
Instagram: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum 
 
Nasza Witryna wykorzystuje również wtyczki z następujących platform społecznościowych: 
Facebook i YouTube, Instagram, Linkedin. 
 
W przypadku wejścia na naszą Witrynę, która zawiera wtyczkę, Twoja przeglądarka tworzy 
bezpośrednie łącze do serwera platformy mediów społecznościowych. Może on otrzymywać 
informacje o Tobie, o tym, że odwiedziłeś naszą Witrynę, Twój adres IP, jak również informacje 
o tym, czy korzystałeś z wtyczki platformy mediów społecznościowych znajdującej się w naszej 
Witrynie. Dane te będą przechowywane przez spółkę mediów społecznościowych w USA. Spółka 
mediów społecznościowych będzie otrzymywała informacje o tym, czy posiadasz konto na jej 
platformie mediów społecznościowych. 
Publicis sp. z o.o. jest współadministratorem danych osobowych wraz z platformami mediów 
społecznościowych w zakresie gromadzenia Twoich Danych Osobowych, które są gromadzone 
przez te platformy podczas odwiedzania przez Ciebie naszej Witryny. 
 
Ładowanie wtyczek społecznościowych można uniemożliwić za pomocą dodatku blokującego 
skrypty, który można pobrać do przeglądarki. 
 
Nie mamy żadnego wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez platformy 
mediów społecznościowych. 
 
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez te platformy można 
znaleźć pod następującymi adresami 
 
YouTube: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/  
Facebook: https://en-gb.facebook.com/privacy/explanation 
 
 
XI. Powiadomienie o zmianach 
Jeżeli będziemy chcieli wprowadzić zmiany do niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, 
jeśli podałeś nam już swoje Dane Osobowe za pośrednictwem Witryny, skontaktujemy się 
z Tobą, aby poinformować Cię o nowej Informacji o Ochronie Prywatności, o ile będzie to 
możliwe, a w niektórych przypadkach konieczne może być uzyskanie Twojej zgody na takie 
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zmiany. W każdym przypadku, wszelkie zmiany niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności 
będą niezwłocznie publikowane w Witrynie, dlatego zachęcamy do wracania na niniejszą 
stronę, w celu sprawdzenia, czy nie wprowadzono jakichś zmian.  
 
Jeśli chcesz zapisać tekst niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, zaznacz go (np. 
myszką), a następnie wykonaj operację kopiuj – wklej, wciskając ctrl-c, a następnie ctrl-v  
 
 
XII. Dalsze informacje 
Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy postanowień niniejszej Informacji o Ochronie 
Prywatności lub jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Informacją o Ochronie 
Prywatności, prosimy o kontakt na adres privacyofficer@publicisgroupe.com.  
 
Można również złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych. W Polsce jest 
to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 
 
 
Aktualizacja: 2023/04/11 
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