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Globalna Polityka prywatności
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r. 

I. Wprowadzenie

Poprawne zarządzanie danymi osobowymi i ich ochrona mają fundamentalne znaczenie 
dla firmy Olympus Corporation oraz należą do podstawowych wartości i zobowiązań 
powiązanych z nią firm („my” lub „nas” lub „Olympus”) w stosunku do pacjentów, 
pracowników służby zdrowia, zewnętrznych partnerów biznesowych, pracowników i 
klientów. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, 
wykorzystujemy i udostępniamy informacje, w tym dane osobowe po ich otrzymaniu za 
pośrednictwem tej strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej, powiązanych produktów, 
aplikacji, usług, stron internetowych, podstron, widżetów, funkcji interaktywnych, 
formularzy, witryny mobilnych i stron mediów społecznościowych oferowanych przez 
firmę Olympus, będących własnością tej firmy lub przez nią obsługiwanych („strony 
internetowe”).  

Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym, 
zmieniając jednocześnie powyższą datę wejścia w życie, a w niektórych przypadkach 
możemy przekazać Ci bardziej bezpośrednie powiadomienie (takie jak wysłanie 
odpowiedniej informacji lub udostępnienie zmian w ramach lub poprzez nasze strony 
internetowe). Twój dostęp do Stron(y) i korzystanie z nich oznacza, że zgadzasz się na 
warunki zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Zachęcamy do okresowego 
zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności, aby być na bieżąco z naszymi 
aktualnymi praktykami dotyczącymi prywatności.  

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono: 

I. Wprowadzenie
II. Z kim należy się kontaktować

III. Rodzaje informacji, które zbieramy i wykorzystujemy
IV. Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy informacje
V. Dodatkowe sposoby gromadzenia i udostępniania informacji

VI. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe
VII. Sposób wykorzystywania przez nas technologii informacyjnej

VIII. Bezpieczeństwo
IX. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
X. E-maile promocyjne

XI. Informacje dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych
XII. Dane osobowe podlegające europejskim przepisom dotyczącym prywatności

XIII. Dane osobowe podlegające japońskim przepisom dotyczącym prywatności



II. Z kim należy się kontaktować

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z 
nami, korzystając z następujących informacji: 

Skontaktuj się z nami w obu Amerykach: 
Dopisek (Attn.): Ochrona danych 
Firma Olympus Corporation w Amerykach 
3500 Corporate Parkway 
Center Valley, PA 18034 
USA 
privacy@olympus.com

Skontaktuj się z nami w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce: 
Dopisek (Attn.):  
Data Protection 

Olympus Europa SE & CO. KG 
Amsinckstraße 63 
20097 Hamburg, Germany 
privacy@olympus.com

Skontaktuj się z nami w Azji: 
Dopisek (Attn.):  
Data Protection 

Olympus Corporation 
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chrome 
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan 
privacy@olympus.com 

Lub postępuj zgodnie z instrukcjami w części „Skontaktuj się z nami” na naszych stronach 
internetowych, jeśli ma to zastosowanie. 
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III. Rodzaje informacji, które zbieramy i wykorzystujemy 
 

Firma Olympus zbiera określone informacje, w tym dane osobowe, od Ciebie i o Tobie. 
Termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, 
opisują, mogą być kojarzone lub mogą być racjonalnie powiązane, bezpośrednio lub 
pośrednio, z osobą fizyczną (Tobą). Celem firmy Olympus jest ograniczenie 
gromadzonych przez nas informacji do takich, które są niezbędne do wspierania naszej 
działalności. Nie wszystkie kategorie informacji mogą być zebrane o każdej osobie.  
 
Poniżej znajduje się podsumowanie kategorii danych osobowych, które możemy 
gromadzić, skąd je uzyskujemy, dlaczego je zbieramy i komu możemy je udostępniać: 
 

Kategoria 

gromadzonych 

danych 

osobowych 

Źródło informacji Cel zbierania 

danych 

Kategorie 

odbiorców 

Informacje 

identyfikacyjne, 

takie jak zwrot 

grzecznościowy, 

imię/nazwisko, adres, 

numer telefonu, adres 

e-mail, numer faksu, 

opublikowane przez 

Ciebie zdjęcia, numer 

certyfikatu lub licencji, 

data urodzenia, tytuł i 

nazwa firmy, dział 

i/lub nazwa 

Uzyskane od Ciebie, 

kiedy tworzysz profil, 

składasz 

zamówienie, 

rejestrujesz się na 

wydarzenie, 

rejestrujesz produkt, 

kontaktujesz się z 

nami w sprawie 

zapytań, bierzesz 

udział w konkursach, 

prosisz o informacje o 

naszych produktach, 

aby złożyć ogólne 

zapytanie i/lub złożyć 

reklamację. 

 

Trenerzy firmy 

Olympus i/lub 

przedstawiciele 

handlowi i 

marketingowi mogą 

poprosić Cię o 

pozwolenie na 

wprowadzenie 

Twoich danych do ich 

książki klientów. 

Realizacja produktów 

i usług; marketing, 

promocje i reklama; 

operacje 

wewnętrzne; oraz 

zapobieganie 

oszustwom, 

bezpieczeństwo i 

zgodność. 

 

Informacje 

przekazywane 

trenerom firmy 

Olympus i / lub 

przedstawicielom 

handlowym i 

marketingowym 

służą do 

indywidualnej 

komunikacji z Tobą 

na temat naszych 

produktów, usług i 

promocji, które mogą 

Cię zainteresować 

lub do realizacji 

Twoich zamówień. 

Nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 

i zależne; nasi 

dostawcy usług, firmy 

przetwarzające dane, 

i/lub konsultanci (tacy 

jak dostawcy reklam i 

marketingu, dostawcy 

usług spedycyjnych i 

usług realizacji 

zamówień i/lub 

dostawcy usług 

płatniczych); 

zewnętrzni 

marketerzy; nasi 

partnerzy biznesowi 

(w tym strony trzecie, 

które dostarczają 

produkty i usługi 

związane z naszą 

działalnością, takie 

jak dystrybutorzy 

kontraktowi 

produktów firmy 

Olympus); i każda 
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inna osoba za Twoją 

zgodą lub wskazówką 

Informacje 

logowania, takie jak 

nazwy użytkownika i 

hasła używane do 

uzyskiwania dostępu 

do konta 

Od Ciebie Aby umożliwić Ci 

dostęp do naszych 

usług 

Informacje te nie są 

udostępniane poza 

firmę Olympus 

Informacje 

dotyczące 

płatności, takie jak 

numer karty 

kredytowej, numer 

konta bankowego 

i/lub adres 

rozliczeniowy 

Od Ciebie. My (lub 

strona trzecia, jak 

opisano w sekcji VI) 

zbieramy te 

informacje podczas 

dokonywania przez 

Ciebie zakupów. 

 

 

Realizacja produktów 

i usług; operacje 

wewnętrzne; 

zapobieganie 

oszustwom oraz 

bezpieczeństwo i 

zgodność; 

przetwarzanie 

płatności 

 

 

Nasz operator 

płatności kartami 

kredytowymi 

przechowuje 

wszystkie informacje 

o kartach 

kredytowych. 

Przeprowadza 

transakcje kartami 

kredytowymi, 

stosując uzasadnione 

handlowo środki 

ostrożności, kontrole, 

zasady i procedury, 

zgodnie z ogólnie 

przyjętymi 

standardami 

przetwarzania 

danych w branży 

usług finansowych. 

Przechowujemy tylko 

zapis, że transakcja 

miała miejsce i kwotę 

zapłaconą przez 

Ciebie jako 

informacje na Twoim 

koncie klienta. 

Informacje, które 

publikujesz w 

przestrzeni 

publicznej na 

stronach 

internetowych, takie 

jak komentarze, 

obrazy (z Facebooka, 

Instagrama itp.), 

Od Ciebie Marketing, promocje i 

reklama; i operacje 

wewnętrzne 

 

Nasze witryny 

(możemy wyświetlać 

informacje, które 

publikujesz w 

recenzjach lub 

komentarzach na 

różnych platformach 

mediów 

społecznościowych); 
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blogi, recenzje, oceny 

itp. 

nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 

i zależne; nasi 

usługodawcy, 

podwykonawcy 

przetwarzania i/lub 

konsultanci (tacy jak 

dostawcy reklam i 

marketingu); 

zewnętrzni 

sprzedawcy; nasi 

partnerzy biznesowi 

(w tym strony trzecie, 

które dostarczają 

produkty i usługi 

związane z naszą 

działalnością, takie 

jak dystrybutorzy 

kontraktowi 

produktów firmy 

Olympus); i każda 

inna osoba za Twoją 

zgodą lub wskazówką 

Informacje o 

wydarzeniu, takie jak 

dane kontaktowe, 

tytuł, firma i/lub adres 

pocztowy 

Od Ciebie, gdy 

zapisujesz się na 

nasze wydarzenia i 

szkolenia 

Marketing, promocje i 

reklama; operacje 

wewnętrzne; oraz 

zapobieganie 

oszustwom, 

bezpieczeństwo i 

zgodność 

 

Nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 

i zależne; nasi 

usługodawcy, 

podwykonawcy 

przetwarzania i/lub 

konsultanci (tacy jak 

dostawcy reklam i 

marketingu lub 

dostawcy usług 

wysyłkowych i 

realizacyjnych); 

zewnętrzni 

sprzedawcy; nasi 

partnerzy biznesowi 

(w tym strony trzecie, 

które dostarczają 
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produkty i usługi 

związane z naszą 

działalnością, takie 

jak dystrybutorzy 

kontraktowi 

produktów firmy 

Olympus); i każda 

inna osoba za Twoją 

zgodą lub wskazówką 

Informacje 

demograficzne, 

takie jak wiek, płeć i 

kod pocztowy 

Od Ciebie, kiedy 

tworzysz profile, 

bierzesz udział w 

konkursach, 

loteriach, 

promocjach, 

ankietach itp. 

Marketing, promocje i 

reklama; operacje 

wewnętrzne 

 

Nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 

i zależne; nasi 

usługodawcy, 

podwykonawcy 

przetwarzania i/lub 

konsultanci (tacy jak 

dostawcy reklam i 

marketingu); 

zewnętrzni 

sprzedawcy; nasi 

partnerzy biznesowi 

(w tym strony trzecie, 

które dostarczają 

produkty i usługi 

związane z naszą 

działalnością, takie 

jak dystrybutorzy 

kontraktowi 

produktów firmy 

Olympus); i każda 

inna osoba za Twoją 

zgodą lub wskazówką 

Informacje o 

urządzeniu, takie jak 

typ urządzenia, z 

którego korzystasz, 

aby uzyskać dostęp 

do stron 

internetowych, numer 

identyfikacyjny 

urządzenia, adres IP 

Od Ciebie, 

automatycznie, gdy 

odwiedzasz nasze 

strony internetowe 

Realizacja produktów 

i usług; marketing, 

promocje i reklama; 

operacje 

wewnętrzne; oraz 

zapobieganie 

oszustwom, 

bezpieczeństwo i 

zgodność 

 

Nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 

i zależne; nasi 

dostawcy usług, firmy 

przetwarzające dane, 

i/lub konsultanci (tacy 

jak dostawcy reklam i 

marketingu, 
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lub mobilny system 

operacyjny 

dostawcy usług 

spedycyjnych i usług 

realizacji zamówień 

i/lub dostawcy usług 

płatniczych); 

zewnętrzni 

marketerzy; nasi 

partnerzy biznesowi 

(w tym strony trzecie, 

które dostarczają 

produkty i usługi 

związane z naszą 

działalnością, takie 

jak dystrybutorzy 

kontraktowi 

produktów firmy 

Olympus); i każda 

inna osoba za Twoją 

zgodą lub 

wskazówką 

Informacje o 

lokalizacji, takie jak 

fizyczna lokalizacja 

urządzenia na 

podstawie, na 

przykład, satelity, 

wieży telefonii 

komórkowej lub 

sygnału Wi-Fi 

Od Ciebie, 

automatycznie, gdy 

Twoje urządzenie jest 

ustawione na 

dostarczanie 

informacji o lokalizacji 

Realizacja produktów 

i usług; marketing, 

promocje i reklama; 

operacje 

wewnętrzne; 

zapobieganie 

oszustwom, 

bezpieczeństwo i 

zgodność; oraz w 

celu świadczenia 

spersonalizowanych 

usług i treści opartych 

na lokalizacji 

 

Nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 

i zależne; nasi 

dostawcy usług, firmy 

przetwarzające dane, 

i/lub konsultanci (tacy 

jak dostawcy reklam i 

marketingu, dostawcy 

usług spedycyjnych i 

usług realizacji 

zamówień i/lub 

dostawcy usług 

płatniczych); 

zewnętrzni 

marketerzy; nasi 

partnerzy biznesowi 

(w tym strony trzecie, 

które dostarczają 

produkty i usługi 

związane z naszą 

działalnością, takie 

jak dystrybutorzy 
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kontraktowi 

produktów firmy 

Olympus); i każda 

inna osoba za Twoją 

zgodą lub 

wskazówką. 

 

Możemy również 

udostępniać fizyczną 

lokalizację Twojego 

urządzenia w 

połączeniu z 

gromadzonymi przez 

nas informacjami 

naszym partnerom 

marketingowym, aby 

umożliwić im 

dostarczanie Ci 

bardziej 

spersonalizowanych 

treści i badanie 

skuteczności 

kampanii 

reklamowych. W 

niektórych 

przypadkach możesz 

zezwolić lub odmówić 

takiego 

wykorzystywania i/lub 

udostępniania 

lokalizacji Twojego 

urządzenia, ale jeśli 

to zrobisz, my i/lub 

nasi partnerzy 

marketingowi 

możemy nie być w 

stanie zapewnić Ci 

odpowiednich 

spersonalizowanych 

usług i treści.  

Informacje o 

aktywności w 

Internecie lub innej 

sieci, takie jak 

Od Ciebie, z Twojej 

inicjatywy lub 

automatycznie, gdy 

odwiedzasz strony 

Realizacja produktów 

i usług; marketing, 

promocje i reklama; 

operacje 

Nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 
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historia przeglądania, 

historia wyszukiwania 

i inne informacje 

dotyczące interakcji z 

naszymi stronami 

internetowymi lub 

reklamami 

internetowe, za 

pomocą naszych 

własnych i/lub 

zewnętrznych 

technologii, takich jak 

pliki cookie i 

identyfikatory 

urządzeń mobilnych, 

jak dokładniej 

omówiono w sekcji VII 

wewnętrzne; oraz 

zapobieganie 

oszustwom, 

bezpieczeństwo i 

zgodność 

 

i zależne; nasi 

dostawcy usług, firmy 

przetwarzające dane, 

i/lub konsultanci (tacy 

jak dostawcy reklam i 

marketingu, dostawcy 

usług spedycyjnych i 

usług realizacji 

zamówień i/lub 

dostawcy usług 

płatniczych); 

zewnętrzni 

marketerzy; nasi 

partnerzy biznesowi 

(w tym strony trzecie, 

które dostarczają 

produkty i usługi 

związane z naszą 

działalnością, takie 

jak dystrybutorzy 

kontraktowi 

produktów firmy 

Olympus); i każda 

inna osoba za Twoją 

zgodą lub wskazówką 

Informacje o 

przeglądarce lub 

aplikacji, takie jak 

witryna, z której 

przyszedłeś i którą 

witrynę odwiedzasz, 

gdy opuszczasz 

nasze strony 

internetowe lub jak 

często korzystasz z 

aplikacji i skąd ją 

pobrałeś 

Od Ciebie, 

automatycznie, gdy 

odwiedzasz nasze 

strony internetowe 

Realizacja produktów 

i usług; marketing, 

promocje i reklama; 

operacje 

wewnętrzne; oraz 

zapobieganie 

oszustwom, 

bezpieczeństwo i 

zgodność 

 

Nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 

i zależne; nasi 

dostawcy usług, firmy 

przetwarzające dane, 

i/lub konsultanci (tacy 

jak dostawcy reklam i 

marketingu, dostawcy 

usług spedycyjnych i 

usług realizacji 

zamówień i/lub 

dostawcy usług 

płatniczych); 

zewnętrzni 

marketerzy; nasi 

partnerzy biznesowi 

(w tym strony trzecie, 
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które dostarczają 

produkty i usługi 

związane z naszą 

działalnością, takie 

jak dystrybutorzy 

kontraktowi 

produktów firmy 

Olympus); i każda 

inna osoba za Twoją 

zgodą lub wskazówką 

Inne informacje, 

które podajesz, takie 

jak nagrania rozmów, 

gdy dzwonisz do 

naszego zespołu 

obsługi klienta lub 

Centrum pomocy 

technicznej lub gdy 

kontaktujesz się z 

nami za 

pośrednictwem 

jednego z naszych 

kanałów marketingu 

internetowego lub 

mediów 

społecznościowych 

Od Ciebie W celu zapewnienia 

jakości i optymalizacji 

działania; realizacja 

produktów i usług; 

marketing, promocje i 

reklama; operacje 

wewnętrzne; oraz 

zapobieganie 

oszustwom, 

bezpieczeństwo i 

zgodność 

 

Nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 

i zależne; nasi 

usługodawcy, 

podwykonawcy 

przetwarzania i/lub 

konsultanci; nasi 

partnerzy biznesowi 

(w tym strony trzecie, 

które dostarczają 

produkty i usługi 

związane z naszą 

działalnością, takie 

jak dystrybutorzy 

kontraktowi 

produktów firmy 

Olympus); i każda 

inna osoba za Twoją 

zgodą lub wskazówką 

Informacje prawne, 

takie jak kontrole 

oszustw lub 

oflagowanie Twoich 

transakcji, karta 

płatnicza, której 

chcesz użyć, 

odmowa wydania 

karty płatniczej, 

podejrzenie 

popełnienia 

przestępstwa, skargi, 

roszczenia i wypadki 

Od Ciebie, policji, 

agencji zajmujących 

się zapobieganiem 

przestępstwom i 

oszustwom, 

dostawców kart 

płatniczych, opinii 

publicznej, organów 

regulacyjnych oraz 

Twoich i naszych 

profesjonalnych 

doradców i 

Aby chronić Ciebie, 

innych klientów i 

naszą działalność 

przed działalnością 

przestępczą i 

ryzykiem; jeśli jest to 

wymagane przez 

prawo, żądanie rządu 

lub orzeczenie 

sądowe lub w oparciu 

o nasze przekonanie, 

że konieczne jest 

dostosowanie się lub 

Nasza obecna lub 

przyszła spółka 

macierzysta oraz 

spółki stowarzyszone 

i zależne; nasi 

usługodawcy, którzy 

pomagają nam w 

ochronie przed 

oszustwami i 

zmniejszaniu ryzyka 

kredytowego; organy 

ścigania i inne organy 

rządowe zgodnie z 



 

- 11 - 
 
 
 
 
  

 

przedstawicieli 

 

przestrzeganie 

takiego prawa, 

wniosku lub 

orzeczenia sądowego 

lub w celu ochrony 

użytkowników naszej 

witryny internetowej 

lub społeczeństwa 

obowiązującym 

prawem 

 
IV. Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy informacje 

 
Poniżej znajdują się przykłady sposobów, w jakie wykorzystujemy zebrane informacje w 
celu realizacji produktów i usług; marketingu, promocji i reklamy; operacji wewnętrznych; 
zapobiegania oszustwom, bezpieczeństwa i zgodności i przetwarzania płatności, jak 
wspomniano powyżej: 
 

a) Realizacja produktów i usług 

• Aby zakończyć, zrealizować, zarządzać i komunikować się z Tobą w 
sprawie Twoich transakcji; 

• Aby założyć i obsługiwać Twój profil/konto online na stronach 
internetowych; 

• Aby zapewnić obsługę klienta i powiadomić o produkcie lub informacji o 
wysyłce; 

• Aby umożliwić świadczenie usług, takich jak szkolenia, naprawa produktów 
i inne wydarzenia lub usługi; 

• Do administrowania programami lojalnościowymi; oraz 

• Aby odpowiadać na zapytania, prośby, reklamacje, pytania, uwagi. 
 

b) Marketing, promocje i reklama 

• Aby dostarczać informacje o naszych produktach, usługach i promocjach 
(np. e-maile, witryny lub aplikacje stron trzecich i urządzenia mobilne); 

• Aby zapewnić funkcje interaktywne na naszych stronach internetowych (np. 
oceny i recenzje produktów, komentarze, blogi, oferty w czasie 
rzeczywistym i oferty oparte na lokalizacji); 

• Aby zidentyfikować preferencje dotyczące produktów i zakupów (np. usługi 
i promocje, które mogą być interesujące) oraz; 

• Aby zarządzać konkursami, loteriami, promocjami i ankietami. 
 

c) Operacje wewnętrzne 

• Aby poprawić skuteczność naszych stron internetowych, usług, 
asortymentu towarów i obsługi klienta; 

• Kontrola jakości i szkolenia; 

• W celu potwierdzenia wymagań kontraktowych; 
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• W celu prowadzenia badań i analiz związanych z naszą działalnością; oraz 

• W celu wykonywania innych koniecznych czynności logistycznych i 
operacyjnych.  
 

d) Zapobieganie oszustwom, bezpieczeństwo i zgodność 

• Aby chronić nasze aktywa i zapobiegać nieuczciwym transakcjom; 

• W celu weryfikacji danych uwierzytelniających i uwierzytelniania klientów, 
pracowników służby zdrowia i innych użytkowników podczas logowania się 
do swojego profilu online i/ ub aplikacji; 

• Aby chronić bezpieczeństwo i integralność naszych usług i naszych 
danych; oraz 

• Aby pomagać organom ścigania i odpowiadać na zapytania prawne i 
organów regulacyjnych.  
 

e) Przetwarzanie płatności 

• Aby przetwarzać Twoje płatności i odpowiadać na Twoje zapytania i prośby 
dotyczące zamówień. 

 
Firma Olympus nie udostępnia, nie leasinguje ani w żaden inny sposób nie sprzedaje 
Twoich danych osobowych.  
 

V. Dodatkowe sposoby gromadzenia i udostępniania informacji 
 
Oprócz metod wymienionych powyżej firma Olympus może zbierać i udostępniać 
informacje, w tym dane osobowe, za pomocą następujących metod: 
 

a) Informacje z innych źródeł 
• Możemy otrzymywać Twoje zaktualizowane informacje wysyłkowe od 

dostawcy zewnętrznego. 
• Współpracujemy z obecnymi i potencjalnymi klientami za pośrednictwem wielu 

kanałów marketingu internetowego i serwisów społecznościowych (np. 
Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Wechat, Weibo). Jeśli skontaktujesz się 
z nami za pośrednictwem jednego z naszych internetowych kanałów 
marketingowych, poprosisz o obsługę klienta za pośrednictwem mediów 
społecznościowych lub w inny sposób skierujesz nas do komunikowania się z 
Tobą za pośrednictwem mediów społecznościowych, możemy skontaktować 
się z Tobą za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej lub użyć innych 
narzędzi wewnętrznych lub mediów społecznościowych do interakcji z Tobą. 
W takich przypadkach Twoje interakcje z nami są regulowane niniejszą 
Politykę prywatności, a także polityką prywatności platformy mediów 
społecznościowych, z której korzystasz. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp, 
połączyć się lub zalogować się do naszych stron internetowych lub 
internetowych kanałów marketingowych lub w inny sposób komunikować się z 
nami za pośrednictwem zewnętrznego serwisu mediów społecznościowych, 
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udzielasz nam pozwolenia na dostęp i korzystanie z informacji, które 
publikujesz lub przechowujesz w odpowiedniej usłudze mediów 
społecznościowych zgodnie z informacją o polityce prywatności tej usługi i 
ustawieniami prywatności mającymi zastosowanie do Twojego konta, a także 
do przechowywania nazwy użytkownika i hasła, których używasz do logowania 
się do odpowiedniej usługi mediów społecznościowych. Uzyskując dostęp lub 
logując się na naszych stronach internetowych lub korzystając z kanałów 
marketingu internetowego za pośrednictwem jakiegoś serwisu 
społecznościowego, wszelkie informacje, które nam przekazujesz, mogą 
również stać się dostępne dla tej usługi, podlegając polityce prywatności tej 
usługi. Aby uzyskać dodatkowe informacje i więcej szczegółów na temat Twojej 
możliwości zarządzania informacjami dostarczanymi nam przez te usługi 
mediów społecznościowych, zapoznaj się z ustawieniami prywatności 
dotyczącymi Twojego konta w odpowiedniej usłudze mediów 
społecznościowych. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za 
praktyki dotyczące prywatności w takich usługach. Dodatkowe informacje 
można znaleźć w polityce prywatności takich usług. 

• Możemy również udostępniać zbiorcze lub anonimowe informacje, których nie 
można w uzasadniony sposób wykorzystać do zidentyfikowania Ciebie. 

• Uczestniczymy w konsorcjach w celu udostępniania informacji lub 
dopasowywania danych zebranych od klientów. Udostępniane informacje są 
pozbawiane danych identyfikacyjnych lub anonimizowane. 

• Możemy otrzymywać różnego rodzaju informacje, w tym dane identyfikacyjne, 
dane kontaktowe i informacje o transakcjach, od naszych usługodawców, 
sprzedawców i spokrewnionych firm. Możemy łączyć dane osobowe i dane 
nieosobowe zebrane w trybie online i offline, w tym informacje zebrane od 
stron trzecich w celu dostarczenia Ci reklam, które naszym zdaniem mogą 
Cię zainteresować.  

 
b) Transfery biznesowe 

• O ile prawo nie stanowi inaczej, w przypadku połączenia, nabycia lub przejęcia 
firmy Olympus przez inny podmiot gospodarczy, firma Olympus może 
udostępniać dane użytkownika wszelkim następcom w całości lub w części 
swojej działalności. Może to obejmować sprzedaż aktywów, reorganizację 
przedsiębiorstwa lub inną zmianę kontroli. Jeśli firma Olympus lub którykolwiek 
z jej podmiotów zależnych zostanie sprzedany lub w inny sposób nabyty przez 
stronę trzecią, wszystkie aktywa danych firmy Olympus staną się własnością 
strony nabywającej. Taka strona będzie podlegać zgodom, rezygnacjom lub 
innym warunkom klienta dotyczącym danych. Informacja o zmianie właściciela 
danych może, ale nie musi, pojawić się na naszych stronach internetowych.  
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c) Marketing stron trzecich 
• O ile nie jest to zabronione przez prawo, w tym europejskie przepisy dotyczące 

prywatności, zgodnie z definicją w sekcji XII, możemy udostępniać Twoje dane 
stronom trzecim, które dostarczają produkty lub usługi, które naszym zdaniem 
mogą Cię zainteresować. Te strony trzecie mogą również udostępniać Twoje 
dane innym. Te strony trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane do własnych 
celów marketingowych lub do celów marketingowych innych osób. Może to 
obejmować dostarczanie reklam internetowych. 

 

VI. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne, 
aby zapewnić Ci produkty, usługi i programy, o które prosisz, dla naszych podstawowych 
celów biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności usług i programów, podejmowanie 
opartych na danych decyzji biznesowych dotyczących nowych funkcji i ofert, wypełnianie 
naszych zobowiązań prawnych i rozwiązywanie sporów. Gdy nie będziemy mieć 
uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, 
usuniemy je lub zanonimizujemy.  

Kryteria używane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują: 

• Okres, przez jaki utrzymujemy z Tobą stałą relację i świadczymy Ci usługi lub 
dostarczamy programy (na przykład tak długo, jak masz u nas profil/konto lub 
nadal korzystasz z usług/programów); 

• Istnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy; lub 

• Gdy zatrzymanie danych jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w 
odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń, 
postępowania sądowego lub dochodzeń organów regulacyjnych).  

VII. Sposób wykorzystywania przez nas technologii informacyjnej 
 
W tej sekcji opisano różne typy technologii, których możemy używać podczas Twojej 
interakcji z naszymi stronami internetowymi, oraz Twoje wybory dotyczące tych 
technologii: 
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a) Pliki cookie, tagi pikselowe i pliki cookie Flash 
 

Gromadzimy określone informacje, w tym dane osobowe, w sposób zautomatyzowany, 
przy użyciu technologii takich jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, narzędzia do analizy 
przeglądarki, dzienniki serwera i sygnały nawigacyjne w sieci Web. Pliki cookie to małe 
pliki tekstowe, które strony internetowe wysyłają do komputera lub innego podłączonego 
urządzenia w celu jednoznacznej identyfikacji przeglądarki lub przechowywania 
informacji lub ustawień w przeglądarce. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać, kiedy 
powracasz do naszych(ej) stron(y) internetowych(ej). Pomagają nam również w 
zapewnieniu spersonalizowanej obsługi i umożliwiają nam wykrywanie pewnych 
rodzajów oszustw. Rodzaje technologii używanych przez firmę Olympus mogą zmieniać 
się w czasie wraz z rozwojem technologii. Niektóre z tych technologii są niezbędne do 
udostępniania naszych stron internetowych, np. dostęp do konta/uwierzytelnianie. Aby 
dowiedzieć się więcej o używanych przez nas plikach cookie, kliknij tutaj.  
 

b) Usługi optymalizacji witryny 
 
Firma Olympus udostępnia informacje Google Analytics i innym usługom 
optymalizacyjnym w celu zrozumienia i optymalizacji wydajności witryny oraz zwiększenia 
użyteczności witryny dla użytkowników. Narzędzia te działają w tle naszych stron 
internetowych, analizując informacje o korzystaniu z naszych stron, a następnie 
przesyłają nam raporty za pośrednictwem szyfrowanego połączenia. Są one 
zobowiązane do bezpiecznego i poufnego przetrzymywania danych i nie mogą 
udostępniać zgromadzonych danych stronom innym niż firma Olympus. Te usługi 
optymalizacyjne nie gromadzą danych kart kredytowych, haseł ani innych poufnych 
informacji. Ponadto usługi te mogą łączyć i grupować wizyty na naszej stronie 
internetowej z różnych przeglądarek i urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej o Google 
Analytics, w tym o opcjach rezygnacji z reklam i/lub zarządzania reklamami, które możesz 
zobaczyć online, odwiedź: www.google.com/policies/privacy/partners. 
 

c) Reklamy oparte na zainteresowaniach lub reklamy behawioralne online 
 
Olympus korzysta z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania reklam 
opartych na zainteresowaniach. Firmy te gromadzą informacje z różnych źródeł 
internetowych, aby dopasować profile użytkowników do reklam, które naszym zdaniem 
będą najbardziej trafne, interesujące i aktualne na podstawie profilu użytkownika.  
 

https://www.olympus-global.com/cookies/index.html
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d) Sieci społecznościowe i programy reklamowe w nowych technologiach 
 
Firma Olympus współpracuje z kilkoma sieciami społecznościowymi. Firmy te mają 
określone programy reklamowe dopasowane do osób, które wykazały zainteresowanie 
firmą Olympus poprzez nasze strony internetowe lub inne usługi w ramach swoich profili 
(takich jak Facebook) i platform (takich jak Facebook i Google). To dopasowanie 
umożliwia nam dostarczanie trafnych, opartych na zainteresowaniach reklam w sieciach 
tych firm.  
 

e) Funkcja „Bez śledzenia" 
 
Firma Olympus obecnie nie rozpoznaje i nie przetwarza sygnałów funkcji „Bez śledzenia" 
z różnych przeglądarek internetowych. Więcej informacji na temat funkcji „Bez śledzenia" 
można znaleźć na stronie http:www.allaboutdnt.org/.  
 

VIII. Bezpieczeństwo 
Firma Olympus zobowiązuje się do utrzymywania odpowiednich kontroli organizacyjnych, 
technicznych i fizycznych w celu ochrony powierzonych nam danych osobowych. 
Kontrole te chronią dane osobowe przed przewidywanymi zagrożeniami i 
niebezpieczeństwami, a także przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Firma 
Olympus będzie dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa proporcjonalnego do wrażliwości 
chronionych danych osobowych, przy czym największy wysiłek skupi na ochronie 
wrażliwych danych osobowych, takich jak dane finansowe lub medyczne, które mogłyby 
spowodować znaczne szkody lub niedogodności, gdyby dostały się w niepowołane ręce.  

 
IX. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych 

 
Informacje o Tobie, w tym Twoje dane osobowe, zostaną przesłane na serwery 
zarządzane przez firmę Olympus i/lub jej usługodawców/podwykonawców przetwarzania. 
Wchodząc na nasze strony internetowe lub używając ich, lub w inny sposób przekazując 
nam informacje, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przekazywanie informacji, w tym 
Twoich danych osobowych, do Unii Europejskiej, Japonii, Stanów Zjednoczonych i/lub 
dowolnego innego miejsca, w którym działa grupa Olympus, które opisano w 
https://www.olympus-global.com/company/base/?page=company.  

 

X. E-maile promocyjne 

 
Jeśli wyślemy Ci jakiekolwiek promocyjne wiadomości e-mail, a Ty nie chcesz już 
otrzymywać takich e-maili, postępuj zgodnie z instrukcjami „anulowania subskrypcji” w 
tych wiadomościach e-mail, jeśli są dostępne. Twój adres e-mail zostanie usunięty z 
naszej listy marketingowej. Spełnienie Twojej prośby wymaga jednak czasu.  
 

https://www.olympus-global.com/company/base/?page=company
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XI. Informacje dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych

a. Informacje o osobach nieletnich

Firma Olympus dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność online wszystkich 
odwiedzających nasze strony internetowe (w tym dzieci). W ramach swojej polityki firma 
Olympus nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Usługi firmy 
Olympus są skierowane do klientów, którzy ukończyli 13 lat. Żadne programy, usługi ani 
oferty nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Ponadto możemy ograniczyć 
udział we wszelkich konkursach, loteriach lub promocjach do uczestników, którzy mają 
co najmniej 18 lat.  

Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 18 lat, które przekazały nam swoje dane osobowe 
za pośrednictwem naszych stron internetowych, mogą zwrócić się o ich usunięcie 
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
privacy@olympus.com Należy pamiętać, że chociaż dokładamy wszelkich starań, aby 
spełnić takie żądania, usunięcie Twoich danych osobowych nie zapewnia całkowitego i 
kompleksowego usunięcia tych danych ze wszystkich systemów. 

b. Mieszkańcy Kalifornii

Mieszkańcy Kalifornii mają pewne dodatkowe prawa dotyczące wykorzystywania i 
ujawniania danych osobowych. Wyłącznie dla celów niniejszej sekcji XI, termin „dane 
osobowe” oznacza informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, mogą być 
kojarzone lub mogą być racjonalnie powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z 
określonym konsumentem lub gospodarstwem domowym, jak dokładniej zdefiniowano w 
Kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. 

1. Możesz zażądać kopii następujących danych: (1) kategorie danych osobowych, które
zebraliśmy na Twój temat; (2) kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe; (3)
biznesowy lub handlowy cel zbierania lub sprzedaży (jeśli dotyczy) danych osobowych;
(4) kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe; oraz (5) konkretne 
dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat. Aby przesłać prośbę o te informacje, 
możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@olympus.com.

2. Możesz zażądać, abyśmy my (i nasi usługodawcy) usunęli Twoje dane osobowe.
Należy pamiętać, że żądania usunięcia podlegają pewnym ograniczeniom, na przykład
możemy zachować dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo, na przykład do
celów podatkowych lub innych celów związanych z prowadzeniem ewidencji, w celu
utrzymania aktywnego konta, przetwarzania transakcji i ułatwiania procesów związanych
z wnioskami klientów oraz dla niektórych innych wewnętrznych celów biznesowych

e-mail:DataProtection.Americas@olympus.com
mailto:privacy@olympus.com
mailto:privacy@olympus.com
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opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Aby przesłać prośbę o usunięcie, możesz 
wysłać do nas e-mail na adres privacy@olympus.com. 

3. Możesz wypowiedzieć zgodę na sprzedaż Twoich danych osobowych, wysyłając 
wiadomość e-mail na adres privacy@olympus.com. Poniżej znajdują się kategorie 
Twoich danych osobowych, które mogliśmy sprzedać w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

4. Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z praw wynikających z tego punktu.

5. Jak określono powyżej, prawo kalifornijskie wymaga od nas określenia, przed 
zebraniem danych osobowych użytkownika, jakie informacje na jego temat "sprzedała" 
firma Olympus. Zapewniamy, że firma Olympus nie sprzedaje ani nie udostępnia 
informacji o Tobie stronom trzecim wyłącznie dla zysku, np. brokerom danych, lecz w 
takim celu, który zapewni poprawę Twoich doświadczeń online i zwiększy przydatność 
ofert składanych Ci za pośrednictwem firmy Olympus i innych firm. Zdarzają się 
przypadki, w których firma Olympus udostępnia dane osobowe w celu zapewnienia 
naszym klientom spersonalizowanych usług lub spersonalizowanych ofert w celu 
poprawy doświadczeń online klientów za pośrednictwem naszych usług lub innych. 
Robimy to w sposób, który ma na celu rozszerzenie doświadczenia z firmą Olympus 
naszych klientów w różnych środowiskach. W zależności od okoliczności i 
obowiązujących zobowiązań umownych, takie udostępnianie może być „sprzedażą” 
zgodnie z obowiązującym prawem i możesz mieć prawo zażądać od nas zaprzestania 
takiego udostępniania, jak dokładniej opisano poniżej. To udostępnianie obejmuje:

o identyfikatory, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, 
unikalny identyfikator osobisty (taki jak identyfikator urządzenia; pliki cookie, 
sygnalizatory sieci, znaczniki pikselowe, identyfikatory reklam mobilnych i 
podobne technologie; numer klienta, unikalny pseudonim lub alias 
użytkownika; numer telefonu i inne formy trwałych lub probabilistycznych 
identyfikatorów), identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, 
adres e-mail, nazwa konta i inne podobne identyfikatory;

o informacje handlowe, w tym rejestry zakupionych, uzyskanych lub 
rozważanych usług oraz inne historie lub tendencje dotyczące zakupów lub 
konsumpcji;

o informacje o aktywności w Internecie i innych sieciach elektronicznych, w tym 
między innymi historia przeglądania, historia wyszukiwania i informacje 
dotyczące interakcji ze stronami internetowymi, aplikacjami lub reklamami; 
oraz

o wnioski wyciągnięte z jakichkolwiek informacji określonych powyżej w celu 
stworzenia profilu o Tobie odzwierciedlającego Twoje preferencje, cechy, 
trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, 
zdolności i predyspozycje.

mailto:privacy@olympus.com
mailto:privacy@olympus.com
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Firma Olympus może wymagać dowodu zamieszkania w Kalifornii przed udzieleniem 
odpowiedzi na jakikolwiek wniosek złożony na podstawie tej sekcji. Możesz upoważnić 
inną osobę (swojego „pełnomocnika”) do przesłania wniosku w Twoim imieniu za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacy@olympus.com. 
Wkrótce po przesłaniu przez Ciebie (lub Twojego pełnomocnika) wniosku, skontaktujemy 
się z Tobą (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas 
składania wniosku) z instrukcjami, jak zweryfikować Twoje żądanie zanim je spełnimy. 
Zweryfikujemy Twoją tożsamość, prosząc Cię o zalogowanie się na swoje konto, jeśli 
posiadasz takie u nas. Jeśli nie posiadasz u nas konta, możemy poprosić Cię o podanie 
adresu e-mail, numeru ostatniego zamówienia, które złożyłeś u nas, lub ostatnich 
czterech cyfr numeru karty kredytowej lub debetowej używanej w naszych Witrynach. 
Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje żądania tak szybko, jak to będzie możliwe 
i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Jeśli posiadasz u nas konto, możesz również zobaczyć niektóre dane osobowe (takie jak 
określony profil i informacje o transakcji) bezpośrednio na stronie swojego konta po 
zalogowaniu się na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że zmiany 
wprowadzone przez Ciebie na stronie profilu Twojego konta za pośrednictwem jednej z 
naszych stron internetowych mogą nie zawsze być odzwierciedlone w innych 
obsługiwanych przez nas stronach. 

c. Ustawa Shine the Light - marketing bezpośredni

Raz w roku kalendarzowym masz prawo zażądać od firmy Olympus informacji 
dotyczących sposobu, w jaki firma Olympus udostępnia określone kategorie Twoich 
danych osobowych stronom trzecim, do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich. 
Kalifornijski kodeks cywilny § 1798.83 zapewnia Ci prawo do złożenia wniosku do firmy 
Olympus na wskazany adres i otrzymania następujących informacji: 

1. Kategorie danych osobowych ujawnionych przez firmę Olympus stronom
trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich w poprzednim roku
kalendarzowym;

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

3. Jeśli charakteru działalności strony trzeciej nie można określić na podstawie
nazwy strony trzeciej, przykładów jej produktów lub sprzedawanych usług.

Masz prawo do otrzymania kopii tych informacji w standardowym formacie, a informacje 
te nie będą dotyczyły Ciebie indywidualnie. Adres e-mail wyznaczony przez firmę 
Olympus do wysyłania wniosków w tej sprawie 
to privacy@olympus.com. 

file:///C:/Users/bjankowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PCPDE3X0/adres%20e-mail%20:OCADataPrivacy@olympus.com
mailto:privacy@olympus.com
mailto:privacy@olympus.com
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Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu prywatnością i poznać swoje wybory dotyczące 
reklam opartych na zainteresowaniach, możesz odwiedzić stronę rezygnacji na witrynie 
Network Advertising Initiative pod adresem 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp lub 
www.aboutads.info/choices. 

 

XII. Dane osobowe podlegają europejskim przepisom dotyczącym 
prywatności 

 
Jeśli przebywasz w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i/lub Twoje dane 
osobowe podlegają w inny sposób ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych lub 
porównywalnemu europejskiemu prawodawstwu w zakresie ochrony danych (zwane 
łącznie „Europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności”), w tej sekcji znajdują się 
dodatkowe informacje o Twoich prawach i sposobie, w jaki firma Olympus przetwarza 
Twoje dane osobowe.  
 
Firma Olympus jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie lub 
w inny sposób zebranych podczas Twojego korzystania z naszej(ych) stron(y) 
internetowej(ych). Należy jednak pamiętać, że firma Olympus nie jest administratorem 
danych stron trzecich, które możesz przesyłać do stron(y) internetowej(ych). 
Przetwarzamy takie informacje na stronie/stronach wyłącznie w roli podmiotu 
przetwarzającego i, w zależności od zakresu Twojej działalności, możesz być 
administratorem tych danych.  
 

a. Prawa do kontrolowania swoich danych osobowych 

Możesz mieć pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych na mocy 
europejskich przepisów dotyczących prywatności. Jeśli chcesz zażądać kopii swoich 
danych osobowych, które przechowujemy, zażądać usunięcia swoich danych osobowych, 
zażądać aktualizacji i/lub poprawienia swoich danych osobowych lub zażądać, abyśmy 
udostępnili kopię Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych, skontaktuj 
się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na Twoją prośbę w ciągu jednego miesiąca 
kalendarzowego od otrzymania Twojej prośby. Jeśli nie będziemy w stanie zrobić tego w 
ciągu miesiąca kalendarzowego, powiadomimy Cię o możliwie najszybszym terminie, w 
którym możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę (i w ciągu trzech miesięcy od daty Twojej 
prośby). Istnieją pewne wyjątki i ograniczenia tych praw na mocy europejskich przepisów 
dotyczących prywatności, które umożliwiają przechowywanie, przetwarzanie lub 
odmawianie dostępu do danych osobowych, o których poinformujemy Cię, jeśli będą 
miały zastosowanie. Używamy Twoich danych osobowych w sposób opisany w 
powyższej tabeli. 
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b. Udostępnianie Twoich danych osobowych 

 
Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim, aby pomóc nam w ich 
wykorzystaniu, zgodnie z opisem w Polityce prywatności.  
 

c. Narzędzia do śledzenia („pliki cookie”) 

 
Używamy plików cookie zgodnie z opisem w naszej Informacji o plikach cookie. Możesz 
zablokować lub usunąć pliki cookie, ale spowoduje to nieprawidłowe działanie stron(y) 
internetowej(ych).  
 

d. Skontaktuj się z nami 

 
Możesz uzyskać dostęp, pobrać, zmienić lub zmodyfikować swoje dane osobowe, 
kontaktując się z nami. Możesz również skorzystać z przysługującego Ci prawa, aby 
uniemożliwić nam udostępnianie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, 
kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej w sekcji „Z kim powinieneś się 

skontaktować”. 
 

e. Złóż skargę do organu nadzorczego 

 
Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych, 
jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, o którym mowa w niniejszej 
Polityce prywatności, narusza prawo. Listę organów nadzorujących ochronę danych w 
Europie można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. 
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f. Podstawa prawna

Firma Olympus ma następujące podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych: 

rodzaj danych osobowych podstawa prawna 

informacje, które nam przekazujesz • Firma Olympus korzysta ze swoich praw i
wypełnia swoje obowiązki wynikające z
wszelkich umów, które zawieramy z
Administratorem (Artykuł 6 (1) (b)
Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych).

• Przestrzeganie zobowiązań prawnych
firmy Olympus (art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).

Informacje, które zbieramy automatycznie • Prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez firmę Olympus (art. 6
ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych). Firma Olympus oceniła,
że te uzasadnione interesy nie są
nadrzędne w stosunku do interesów
ochrony danych lub podstawowych praw
jakichkolwiek osób.

• Przestrzeganie zobowiązań prawnych
firmy Olympus (art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej dla 

naszego gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod 

adresem privacy@olympus.com. 

mailto:privacy@olympus.com
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XIII. Dane osobowe podlegające japońskim przepisom dotyczącym prywatności 

 
Możesz zażądać, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (prawo japońskie), 

korekty, ujawnienia, usunięcia lub podjęcia innych środków dotyczących danych 

osobowych podanych w niniejszym dokumencie. Prosimy zapoznać się z „Zapytaniem o 

dane osobowe”, aby uzyskać informacje dotyczące procedur wyrażania zgody na 

„wnioski o ujawnienie informacji” w dziale obsługi.  

https://www.olympus-global.com/products/contact/privacy.html?page=products 

 


