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Niniejsza Polityka prywatności objaśnia kiedy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe,
gdy rejestrujesz się do zamkniętych testów alfa Bloodhunt, przesyłając swoje dane na stronie rekrutacji
(zwanej dalej „Stroną Rekrutacji”), a także określa, jakie masz prawa i możliwości w związku z tymi danymi. 

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce

prywatności, nie podawaj ich. Przesyłając dane na tej Stronie Rekrutacji , wyrażasz zgodę na dotyczące

twoich danych osobowych postanowienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności. 

Jakich informacji potrzebujemy i w jaki sposób będziemy je wykorzystywać?

Jeśli wyrazisz chęć wzięcia udziału w zamkniętych testach alfa Bloodhunt na Stronie Rekrutacji, zapiszemy twój
adres e-mail i poprosimy cię o potwierdzenie wersji systemu operacyjnego. Zachowamy także twój adres IP. Nie
udostępniamy twoich danych żadnym stronom trzecim, chyba że jest to niezbędne, by umożliwić ci rejestrację
do zamkniętych testów alfa Bloodhunt na Stronie Rekrutacji lub gdy wymagają tego od nas organ sądowy,
organy ścigania i inne strony trzecie ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony lub zgodność z
odpowiednimi przepisami prawa. Udostępniamy twoje dane frmom należącym do naszej grupy, które
zarządzają Stroną Rekrutacji i zamkniętymi testami alfa Bloodhunt. Wszystkie związane z nami frmy z grupy
mogą wykorzystywać twoje dane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Polityki
prywatności. Możemy także udostępnić twoje dane stronie trzeciej, która nabędzie wszystkie lub większość
naszych aktywów.

Jak wykorzystujemy twoje dane?

Używamy twoich danych do obsługi funkcji na Stronie Rekrutacji, a także aby ją ulepszać. Nie udostępniamy
twoich danych żadnym stronom trzecim, chyba że jest to niezbędne do działania Strony Rekrutacji (np. w celach
analitycznych oraz marketngowych) lub wówczas, gdy wymagają tego od nas sąd, organ władzy lub przepisy
prawa. Dowiedz się więcej.

Komu udostępniamy twoje dane?

Korzystamy z usług stron trzecich, dzięki którym możemy ci zaoferować jak najlepsze wrażenia (np. dzięki
analizom danych lub działaniom marketngowym). Gdy korzystamy z usług stron trzecich, mamy na celu
wyłącznie przetwarzanie oraz przechowywanie twoich danych w celach opisanych w niniejszej Polityce
prywatności. Współpracujemy również z podmiotami stowarzyszonymi z całego świata. Pomagają nam one
zarządzać Stroną Rekrutacji. Z tego względu w różnych sytuacjach możemy być zobowiązani do przekazania
pewnych informacji nakazem sądowym lub przepisami prawa. Dowiedz się więcej.

Gdzie przetwarzamy twoje dane?

Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Singapurze oraz Szwecji. Dzięki naszym staraniom,
inżynierii oraz zespołom z całego świata – w tym z Singapuru i Stanów Zjednoczonych – z twoich danych można
korzystać poza miejscem twojego zamieszkania. Dostęp do twoich danych będą mieć także nasi zewnętrzni
dostawcy usług w Szwecji. Dowiedz się więcej.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, twoje dane przesłane na Stronie Rekrutacji
przechowujemy dotąd, dopóki z niej korzystasz. Dowiedz się więcej.

Jak mogę korzystać z praw przysługujących mi w związku z moimi danymi?



Możesz dysponować pewnymi prawami w związku ze swoimi danymi, na przykład prawem do swobodnego 

dostępu do nich, do otrzymania kopii swoich danych, usunięcia ich lub ograniczenia czy też sprzeciwu wobec 

sposobu, w jaki je przetwarzamy. Dowiedz się więcej.

Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytać związanych z niniejszą Polityką prywatności lub jeśli chcesz skorzystać z którego z
przysługujących ci praw, skontaktuj się z nami tutaj. 

W jaki sposób będziemy informować cię o zmianach?

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą publikowane tutaj. Sprawdzaj tę stronę regularnie, by być na
bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami lub zmianami w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.

Dane kontaktowe

Administrator danych: Sharkmob AB | E-mail: privacy@sharkmob.com  

mailto:privacy@sharkmob.com


Witaj na Stronie Rekrutacji Bloodhunt!

Niniejsza Polityka prywatności objaśnia kiedy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe,
związane z udziałem w zamkniętych testach alfa Bloodhunt, które przesyłasz nam na stronie bloodhunt.com
(zwanej dalej „Stroną Rekrutacji”), a także określa, jakie masz prawa i możliwości w związku z tymi danymi.
Przeczytaj je dokładnie – zrozumienie tego, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy twoje dane i w jaki
sposób możesz mieć nad nimi kontrolę, jest bardzo ważne. 

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce

prywatności, nie podawaj ich, gdy cię o to poprosimy i przestań korzystać ze Strony Rekrutacji. Korzystając

ze Strony Rekrutacji, wyrażasz zgodę na dotyczące twoich danych osobowych postanowienia zawarte w

niniejszej Polityce prywatności. 

Strona Rekrutacji została stworzona przez frmę Sharkmob AB (zwaną dalej „Sharkmob AB”, „my”, „nas”,
„nasze”). 

Na potrzeby prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, administratorem twoich danych osobowych
powiązanych Stroną Rekrutacji jest Sharkmob AB. Adres zarejestrowanej siedziby Sharkmob AB to Stortorget
11, 211 22 Malmö, Szwecja. 

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować na privacy@sharkmob.com. 

Nasi przedstawiciele ds. ochrony danych w określonych jurysdykcjach są następujący:

Jurysdykcja Przedstawiciel Adres Informacje kontaktowe

Korea K i t e B i r d K o r e a
Yuhan Hoesa

25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu,
Seul (Taepyeongro 2-ga) 

koreanlocalrep_sharkmob
@proximabeta.com

Serbia Karanovic & Partners
o.a.d. Beograd

Resavska 23, Belgrad, 11000,
Serbia

local.representatve@karan
ovicpartners.com

Turcja Özdağıstanl i Ekici
Avukatlık Ortaklığı.

Varyap Meridian Grand Tower
ABlok Al Zambak Sok No: 2 K: 32 D.
270 Ataşehir, Istambuł, Turcja

localdatarep_sharkmob@ip
tech-legal.com

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych skontaktuj się z
nami w dowolnej chwili na privacy@sharkmob.com. 

1. Dzieci

Dzieci nie mogą korzystać ze Strony Rekrutacji, chyba że ich rodzic lub opiekun prawny wyrazi na to zgodę (w
takim zakresie, jaki jest przewidziany przez prawo w twojej jurysdykcji).

Przez „dzieci” rozumiemy użytkowników poniżej 18 roku życia lub poniżej granicy wieku umożliwiającego
przetwarzanie danych osobowych w danym kraju. W tabeli poniżej wypisaliśmy minimalny wiek użytkowników
w różnych krajach. 

Kraj użytkownika Minimalny wiek użytkownika



Algieria 19

Argentyna 18

Australia 18

Bangladesz 18

Brazylia 18

Kolumbia 18

Kambodża 18

Kanada 13

Egipt 18

Europejski Obszar Gospodarczy/Wielka Brytania/Szwajcaria 16

Hong Kong 18

Indie 18

Indonezja 21

Japonia 20

Arabia Saudyjska 15

Kuwejt 21

Makau 18

Malezja 18

Meksyk 18

Maroko 18

Birma 18

Nowa Zelandia 16

Filipiny 18

Katar 18

Korea (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna) 14

Rosja 14

Singapur 18

Republika Południowej Afryki 18

Sri Lanka 18

Tajwan 20

Tajlandia 20

Tunezja 18

Turcja 18

Zjednoczone Emiraty Arabskie 21

Stany Zjednoczone 13

Wietnam 16

W żadnym celu nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci poniżej tego wieku. Jeżeli uważasz, że
posiadamy dane osobowe dziecka poniżej wymienionych granic wieku, a jego rodzic/opiekun prawny nie
wyraził na to zgody lub jeśli jesteś rodzicem/opiekunem prawnym i chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie
danych, skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com, a usuniemy takie dane.

2. Gromadzone przez nas dane. W jaki sposób wykorzystujemy twoje dane osobowe 

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego.
Użytkownicy z Wielkiej Brytanii, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Turcji (zwanych dalej
„Właściwymi Jurysdykcjami”), znajdą w niej również podstawę prawną, na której opieramy się przy
przetwarzaniu danych.

Dane osobowe Wykorzystanie Podstawa prawna

Zapisanie się do newsletera: System
op er a c y j n y , p r z e g l ą d a rk a , j ę z y k

Korzystamy z tych informacji, aby
zgodnie z twoją prośbą wysyłać ci

Zgoda 



przeglądarki, państwo na podstawie
adresu IP, zgoda, typ wampira, adres IP,
dane logowania, adres e-mail

newsletery

Promocyjne/marketngowe wiadomości
e-mail (przesyłane przy użyciu usługi
Mailchimp): adres e-mail, historia e-maili
związanych z zakupami (zawierającymi
datę, e-mail odbiorcy i treść wiadomości)

Korzystamy z tych informacji, aby
w y s y ł a ć c i m a t e r i a ł y
promocyjne/marketngowe 

Zgoda 

Reklamy: Maskowany adres IP, aplikacja
kliencka, HTTP referer, pseudonimiczne
pliki cookie pierwszej kategorii, które
śledzą wykorzystanie strony, sygnały
reklamowe, dane demografczne 

Korzystamy z tych informacji, aby
dostarczać ci reklamy naszych usług

Zgoda 

3. W jaki sposób przechowujemy i udostępniamy twoje dane osobowe

Nasza grupa kapitałowa działa na całym świecie. Zgodnie z zawartą między nami umową, dotyczącą przesłania
ci linku umożliwiającego zapisanie się do zamkniętych testów alfa Bloodhunt i zarządzanie zamkniętymi
testami alfa Bloodhunt, twoje dane osobowe będą przetwarzane na serwerach, które mogą znajdować się poza
twoim krajem zamieszkania. Niezależnie od lokalizacji serwerów, dokładamy należytych starań, aby ochronić
twoje prawa zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasze serwery Strony Rekrutacji znajdują się w Stanach
Zjednoczonych, Singapurze oraz Szwecji.

Ponadto dzięki naszym staraniom, inżynierii oraz zespołom z całego świata – w tym z Singapuru i Stanów
Zjednoczonych – z twoich danych można korzystać poza miejscem twojego zamieszkania, w tym w Chińskiej
Republice Ludowej.

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać stronom trzecim wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne. Tego
typu sytuacje obejmują: 

 Strony trzecie, które dostarczają usługi zapewniające działanie Strony Rekrutacji oraz zamkniętych
testów alfa Bloodhunt, w tym dostawcy wysyłający ci zaproszenie do udziału w zamkniętych testach
alfa Bloodhunt. Wszystkie frmy dostarczające nam usługi mają zakaz zatrzymywania,
wykorzystywania lub ujawniania twoich danych osobowych w jakimkolwiek celu poza dostarczaniem
tych usług.

 Firmy należące do naszej grupy kapitałowej, które przetwarzają twoje dane osobowe, aby zarządzać
Stroną Rekrutacji, zamkniętymi testami alfa Bloodhunt, a także przeprowadzać dla nas ankiety.
Wszystkie związane z nami frmy z grupy mogą wykorzystywać twoje dane wyłącznie w sposób zgodny
z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

 Organy państwowe, sądowe i organy ścigania oraz inne strony trzecie ze względu na konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony lub zgodności z obowiązującym prawem. Istnieją sytuacje, w
których przepisy prawa zobowiązują nas do przekazania twoich danych osobowych odpowiednim
władzom, na przykład w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub procesowych, egzekwowania
naszych warunków, a także w reakcji na problemy związane z bezpieczeństwem lub oszustwem, jak
również aby chronić naszych użytkowników. Do przekazania danych może dość za twoją zgodą lub bez
niej, po udzieleniu odpowiedniej informacji lub nie, zgodnie z warunkami procedury prawnej, takiej
jak wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub nakaz rewizji. Zazwyczaj nie możemy informować cię, gdy
przekazujemy dane w związku z procedurami prawnymi. Możemy poprosić cię o zgodę na przekazanie



danych osobowych w związku z żądaniem podmiotu rządowego, jeśli podmiot ten nie dostarczył nam
wymaganego wezwania lub nakazu sądowego, czy też nakazu rewizji. Możemy udostępniać twoje
dane, by:

o egzekwować warunki i postanowienia, a także inne umowy, w tym sprawdzać wszelkie
potencjalne ich naruszenia;

o wykrywać i/lub zapobiegać oszustwom oraz problemom technicznym, czy w jakikolwiek inny
sposób dbać o bezpieczeństwo; lub

o chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo nasze, naszych użytkowników, strony trzeciej
lub społeczeństwa w sposób wymagany lub dozwolony przepisami prawa (na przykład
wymieniać informacje z innymi frmami oraz organizacjami w celu ochrony przed oszustwami
i zmniejszenia ryzyka kredytowego).

 Stronę trzecią, która nabędzie wszystkie lub większość naszych aktywów. Możemy również ujawnić
twoje dane osobowe stronom trzecim w przypadku: (a) sprzedaży, przeniesienia, fuzji, konsolidacji lub
reorganizacji jakiejkolwiek części naszej działalności lub w przypadku fuzji, przejęcia lub utworzenia
spółki joint venture z jakąkolwiek inną frmą, w którym to przypadku możemy ujawnić twoje dane
osobowe każdemu potencjalnemu nabywcy, nowemu właścicielowi lub innej stronie trzeciej
zaangażowanej w tego typu zmianę w naszej frmie; lub (b) sprzedaży lub przeniesienia dowolnych z
naszych aktywów, w którym to przypadku posiadane przez nas i dotyczące cię dane mogą zostać
sprzedane jako część tych aktywów, a także mogą zostać przekazane każdemu potencjalnemu
nabywcy, nowemu właścicielowi lub innej stronie trzeciej zaangażowanej w taką sprzedaż lub
transfer.

4. Bezpieczeństwo twoich danych osobowych

Dołożymy wszelkich starań, aby twoje dane osobowe były dokładne na tyle, na ile jest to niezbędne do
osiągnięcia celu, dla którego są gromadzone, a także podejmiemy niezbędne działania, aby zapobiec
wyciekowi, utracie lub uszkodzeniu danych osobowych. 

5. Przechowywanie danych

Nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to konieczne, chyba że wymagają tego od nas odpowiednie przepisy
prawa. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak długo przechowujemy twoje dane, zapoznaj się z
wypisanymi poniżej okresami. 

Dane osobowe Polityka przechowywania danych

Subskrypcja newsletera Przechowywane przez cały czas korzystania przez
użytkownika ze Strony Rekrutacji (chyba że
otrzymamy żądanie usunięcia danych, w którym to
przypadku dane są usuwane w przeciągu 30 dni).

Promocyjne/marketngowe wiadomości e-mail 
(przesyłane przy użyciu usługi Mailchimp)

Treść wiadomości i informacje o odbiorcy: 
Przechowywane przez 30 dni, a po tym czasie 
usuwane automatycznie.

Współczynnik odrzuceń oraz dane dotyczące 
interakcji z wiadomością: Przechowywane przez 90 
dni, a po tym czasie usuwane automatycznie.

Reklamy Przechowywane przez 26 miesięcy. 



6. Twoje prawa

Niektóre jurysdykcje przyznają określone prawa użytkownikom Strony Rekrutacji. Są one wypisane w tej sekcji.

Sekcja „Twoje prawa” dotyczy użytkowników znajdujących się we Właściwych Jurysdykcjach. Jeśli znajdujesz
się w kraju poza Właściwą Jurysdykcją, przeczytaj Dodatkowe warunki dla jurysdykcji, aby zapoznać się ze
swoimi prawami i dowiedzieć się, w jaki sposób można je egzekwować. 

Podsekcje „Dostęp”, „Korekta” i „Usuwanie” dotyczą również użytkowników znajdujących się w Kanadzie,
Argentynie oraz Rosji.

Podsekcja „Reklamy” dotyczy również użytkowników znajdujących się w Hong Kongu, Makau, Japonii,
Malezji, Singapurze, Korei, Tajlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii,
Argentynie, Brazylii, Kambodży, Egipcie, Indiach, Indonezji, Laosie, Malediwach, Meksyku, Maroku, Birmie,
Filipinach, Rosji, Sri Lance, Tajwanie, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i
Wietnamie.

W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, przysługują ci pewne prawa w związku z posiadanymi przez nas i
dotyczącymi cię danymi osobowymi. Niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w określonych
okolicznościach (szczegółowe informacje znajdziesz poniżej). Musimy odpowiedzieć na twoje żądanie
skorzystania z tych praw bez zbędnej zwłoki i co najmniej w ciągu jednego miesiąca (chociaż w pewnych
okolicznościach czas ten może się wydłużyć o kolejne dwa miesiące). Aby skorzystać ze swoich praw,
skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com. 

Dostęp

Masz prawo dostępu do twoich danych osobowych, do informacji o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i
komu je udostępniamy. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do posiadanych przez nas informacji na twój temat,
skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com. 

Przenoszenie

Masz prawo do otrzymania kopii pewnej części twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Obejmuje to
wszelkie dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie twojej zgody (np. informacje podane w
ankietach) lub zgodnie z naszą umową z tobą (np. nazwa konta), tak jak opisano powyżej w sekcji „ W jaki
sposób wykorzystujemy twoje dane osobowe”. Masz prawo do otrzymywania tych informacji w
zorganizowanej formie i powszechnie używanym formacie czytelnym dla maszyn. Masz również prawo
zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe innej stronie, z pewnymi wyjątkami. Na twoje żądanie udzielimy
Ci dalszych informacji na ten temat.

Jeśli chcesz, abyśmy przekazali twoje dane osobowe stronie trzeciej, prosimy o wyszczególnienie tej strony w
żądaniu. Pamiętaj, że możemy to zrobić tylko wówczas, gdy jest to technicznie wykonalne. Pamiętaj też, że
możemy nie być w stanie przekazać ci twoich danych osobowych, jeśli ich podanie naruszałoby prawa innych
osób (na przykład, jeśli podanie posiadanych przez nas danych osobowych ujawniłoby informacje o innej
osobie, naszych tajemnicach handlowych lub własności intelektualnej). 

Korekta

Masz prawo do wprowadzania poprawek we wszelkich posiadanych przez nas i niepoprawnych danych
osobowych. Jeśli uważasz, że przechowujemy jakiekolwiek twoje dane osobowe, a informacje nie są
prawidłowe, skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com. 

Usunięcie

Możesz usunąć swoje konto lub pewne dane osobowe, kontaktując się z nami na privacy@sharkmob.com. 



Możemy być zmuszeni do zachowania danych osobowych, jeśli istnieją ku temu ważne powody wynikające z
przepisów o ochronie danych (na przykład w celu obrony tytułu prawnego lub wolności wypowiedzi), ale w
takiej sytuacji poinformujemy cię o tym. 

Ograniczenie przetwarzania tylko do przechowywania

W określonych okolicznościach masz prawo zażądać od nas, byśmy zaprzestali przetwarzania twoich danych
osobowych do celów innych niż ich przechowywanie. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli przestaniemy przetwarzać
dane osobowe, możemy je ponownie wykorzystać, jeśli istnieją ku temu ważne powody wynikające z
przepisów o ochronie danych (na przykład w celu obrony tytułu prawnego lub ochrony innej osoby). Jak wyżej,
gdy zgodzimy się na zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, postaramy się poinformować każdą stronę
trzecią, której przekazaliśmy odpowiednie dane osobowe, aby również przestała je przetwarzać. 

Sprzeciw

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych. W sytuacjach innych niż
opisane poniżej rozpatrzymy twoje żądanie, o ile skontaktujesz się z nami na privacy@sharkmob.com.

Możesz wycofać każdą udzieloną nam wcześniej zgodę na określone czynności przetwarzania w zakresie
przewidzianym obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami na
privacy@sharkmob.com. Jeżeli do przetwarzania twoich danych osobowych wymagana jest zgoda, w sytuacji,
gdy nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych lub jeśli ją wycofasz, możemy nie być w stanie dostarczyć
oczekiwanej usługi. 

Ogłoszenia

Możemy od czasu do czasu wysyłać ci ogłoszenia, jeśli uznamy to za konieczne (na przykład, gdy tymczasowo
zawiesimy dostęp do Strony Rekrutacji z powodu konserwacji, ze względów bezpieczeństwa lub komunikacji
prywatnością czy też administracją). Ogłoszenia te dotyczą dostarczanych przez nas usług i nie mają charakteru
promocyjnego, a rezygnacja z nich nie jest możliwa.

Reklamy

Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas spersonalizowanych reklam lub promocji marketngowych
podczas korzystania z usługi. Aby to zrobić, kliknij przycisk rezygnacji z subskrypcji w naszym newsleterze lub
skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com.

7. Kontakt i skargi 

Z chęcią odpowiemy na twoje pytania, komentarze i żądania związane z niniejszą Polityką prywatności. Należy
je kierować na privacy@sharkmob.com.

Jeżeli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe, skontaktuj się z
nami w pierwszej kolejności na privacy@sharkmob.com, a postaramy się jak najszybciej rozpatrzyć twój
wniosek. Pozostaje to bez uszczerbku dla twojego prawa do wniesienia roszczenia do organu
odpowiedzialnego za ochronę danych w kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz, a także w tym, w którym
twoim zdaniem naruszyliśmy przepisy dotyczące ochrony danych.

8. Zmiany

W razie wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności, opublikujemy tutaj jej
zaktualizowaną wersję. Sprawdzaj tę stronę regularnie, by być na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami lub
zmianami w Polityce prywatności. 



9. Język

O ile prawo nie stanowi inaczej, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności między wersją
angielską a wersją niniejszej Polityki prywatności w języku miejscowym, wersja angielska jest uważana za
rozstrzygającą.



DODATKOWE WARUNKI DLA JURYSDYKCJI

Przepisy niektórych jurysdykcji zawierają dodatkowe warunki dla użytkowników Strony Rekrutacji. Są one 
określone w tej sekcji.

Jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych jurysdykcji, w twoim przypadku oprócz warunków określonych w 
naszej Polityce prywatności powyżej, zastosowanie mają również warunki określone poniżej i znajdujące się 
pod nazwą twojej jurysdykcji.

Algieria

Korzystając z tej Strony Rekrutacji, wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i
wykorzystywanie twoich danych osobowych oraz przekazywanie ich stronie trzeciej (lokalnym dostawcom
usług w chmurze w celu tworzenia kopii zapasowych twoich danych lub naszym podmiotom stowarzyszonym z
całego świata, które pomagają nam w udostępnianiu Strony Rekrutacji) znajdującej się w Stanach
Zjednoczonych, Singapurze i Szwecji (jak opisano w Polityce prywatności), gdzie są one przetwarzane ręcznie i
elektronicznie.

Argentyna

Twoje prawa 

Jeśli nasza odpowiedź na twoje żądanie udzielenia dostępu, poprawienie lub usunięcie twoich danych
osobowych lub skargę dotyczącą ochrony danych w odniesieniu do twoich danych osobowych nie jest dla
ciebie satysfakcjonująca, możesz skontaktować się z Agencją ds. Dostępu do Informacji Publicznych pod
adresem: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 2°, Buenos Aires (Tel.: +5411 3988-3968 lub e-mail:
datospersonales@aaip.gob.ar). 

Transfery danych

Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki, aby zadbać o to, by zewnętrzni odbiorcy twoich danych osobowych
przestrzegali przepisów o ochronie danych osobowych, które są podobne do tych obowiązujących w twojej
jurysdykcji, dostarczając nam swoje dane osobowe i korzystając ze Strony Rekrutacji wyrażasz zgodę na
przekazanie swoich danych osobowych do jurysdykcji, w której przepisy te mogą nie zapewniać takiego
samego poziomu ochrony, jak prawo obowiązujące w Argentynie. 

Australia

Zagraniczni odbiorcy danych 

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że znajdujące się poza Australią strony trzecie otrzymujące
twoje dane osobowe będą posługiwały się twoimi danymi w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych
osobowych obowiązującymi w Australii. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że nie mamy kontroli nad tymi
odbiorcami będącymi stronami trzecimi; nie ponosimy też odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.

Dostęp

Masz prawo dostępu do twoich danych osobowych, do informacji o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i
komu je udostępniamy. Możesz uzyskać dostęp do danych osobowych, które zostały przez ciebie udostępnione
na koncie. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto. Jeśli uważasz, że przechowujemy jakiekolwiek inne twoje
dane, skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com. 

Korekta
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Masz prawo do wprowadzania poprawek we wszelkich posiadanych przez nas i niepoprawnych danych
osobowych. Możesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas twoich danych osobowych, logując się na
swoje konto. Jeśli uważasz, że przechowujemy jakiekolwiek inne twoje dane, a informacje nie są prawidłowe,
skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com.

Dzieci

Jeśli masz mniej niż 18 lat, oświadczasz, że twój rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na rejestrację konta i
korzystanie ze Strony Rekrutacji.

Transakcja anonimowa

Tam, gdzie to wykonalne, zapewnimy ci możliwość nieidentyfkowania się lub korzystania z pseudonimu
podczas rejestracji konta lub korzystania ze Strony Rekrutacji. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli nie
przekażesz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić ci dostępu do niektórych
funkcji lub sekcji Strony Rekrutacji, w tym do integracji z mediami społecznościowymi oraz zakupów.

Twoje prawa

Jeśli nasza odpowiedź na twoje żądanie udzielenia dostępu, lub poprawienie twoich danych osobowych czy też
skargę dotyczącą prywatności w odniesieniu do twoich danych osobowych nie jest dla ciebie satysfakcjonująca,
możesz skontaktować się z biurem Australijskiego Komisarza ds. Informacji (tel. +61 1300 363 992 lub e-mail
enquiries@oaic.gov.au). 

Transfery danych

Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki, aby zadbać o to, by zewnętrzni odbiorcy twoich danych osobowych
przestrzegali przepisów o ochronie prywatności, które są podobne do tych obowiązujących w twojej
jurysdykcji, przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy kontroli nad tymi odbiorcami będącymi stronami
trzecimi, dlatego też nie możemy zagwarantować, że będą oni przestrzegać tych przepisów. 

Bangladesz

Umowa

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, oświadczasz, że upoważniasz nas do gromadzenia,
wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania twoich danych osobowych, w tym udostępniania im
stronom trzecim, w zakresie przewidzianym w niniejszej Polityce prywatności. Klikając „Akceptuj”, wyrażasz
zgodę na transgraniczny transfer twoich danych do dowolnego kraju, w którym posiadamy bazy danych lub
podmioty stowarzyszone, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych, Singapuru oraz Szwecji.

Ograniczenia wieku

Aby korzystać ze Strony Rekrutacji oświadczasz, że masz ukończone 18 lat, a tym samym posiadasz zdolność do
czynności prawnych.

Brazylia

Ta sekcja dotyczy użytkowników znajdujących się w Brazylii:

Wycofanie zgody 

Kiedy wykorzystujemy twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, możesz odwołać
wcześniej udzieloną zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie twoich danych osobowych, z
zastrzeżeniem ograniczeń umownych lub prawnych. Aby odwołać taką zgodę, możesz zamknąć swoje konto
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lub skontaktować się z nami na privacy@sharkmob.com. Może to wpłynąć na twój dostęp do naszej Strony
Rekrutacji.

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie powinieneś(-naś) korzystać z Strony Rekrutacji w żadnym celu bez uprzedniego
uzyskania zgody rodzica/opiekuna prawnego na niniejszą Politykę prywatności (zarówno osobistej, jak i
wyrażonej w twoim imieniu). Bez takiej zgody nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18
roku życia. Jeśli uważasz, że posiadamy jakiekolwiek dane osobowe dzieci poniżej 18 roku życia, a ich
rodzic/opiekun prawny nie wyraził na to zgody, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych –
niezwłocznie zbadamy (i usuniemy) takie dane osobowe.
 
AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, OŚWIADCZASZ, ŻE UPOWAŻNIASZ NAS DO ZBIERANIA,
WYKORZYSTYWANIA, PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, W TYM
UJAWNIANIA ICH STRONOM TRZECIM, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Kalifornia 

Ta sekcja dotyczy mieszkańców Kalifornii, którzy objęci są kalifornijską ustawą o ochronie prywatności
konsumentów z 2018 r. (California Consumer Privacy Act, zwanej dalej „CCPA”).

Gromadzenie i ujawnianie danych osobowych
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zebraliśmy i ujawniliśmy następujące kategorie przesłanych przez ciebie danych
osobowych lub dotyczących ciebie i twojego urządzenia:

 Identyfkatory, takie jak twój adres e-mail. Te informacje są zbierane bezpośrednio od ciebie.

 Informacje o aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej, na przykład informacje dotyczące
korzystania ze Strony Rekrutacji oraz inne informacje o urządzeniu, jak opisano w głównej części
Polityki prywatności. Informacje te są otrzymujemy bezpośrednio od ciebie i twojego urządzenia.

Zbieramy twoje dane osobowe w następujących celach:

 Aby zapewnić ci dostęp do Strony Rekrutacji, utrzymanie twojego konta, obsługę klienta oraz
przetwarzanie płatności.

 Aby ulepszyć nasze usługi, w tym funkcjonalność Strony Rekrutacji.

 W celach weryfkacji oraz dla bezpieczeństwa, w tym w celu zapobiegania oszustwom i ich
wykrywania.

 Aby zajmować się problemami technicznymi oraz błędami i je naprawiać.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak wykorzystywane są poszczególne rodzaje danych osobowych,
sprawdź ten wykres. Znajdziesz go w głównej części Polityki prywatności.

Udostępniamy dane osobowe następującym rodzajom podmiotów:



 Innym frmom z naszej grupy korporacyjnej, przetwarzającym twoje dane osobowe w celu obsługi
Strony Rekrutacji.

 Innym frmom, które świadczą usługi w naszym imieniu w celu obsługi Strony Rekrutacji i którym na
mocy umowy zabrania się przechowywania, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych w
jakimkolwiek celu innym niż świadczenie nam usług.

 Organom państwowym, sądowym i organom ścigania.

 Stronom trzecim, które nabędą wszystkie lub większość naszych aktywów.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedaliśmy danych osobowych mieszkańców Kalifornii, zgodnie z
defnicją „sprzedaży” znajdującą się w CCPA.

Prawa wynikające z CCPA

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo do:

 Żądania bezpłatnego udostępnienia ci następujących informacji z 12 miesięcy poprzedzających twoje
żądanie:

o kategorii twoich danych osobowych, które zebraliśmy;

o kategorii źródeł, z których zebraliśmy dane osobowe;

o celu, w jakim gromadzimy twoje dane osobowe;

o kategorii stron trzecich, którym ujawniliśmy twoje dane osobowe oraz kategorie ujawnionych
danych osobowych (jeśli dotyczy) oraz cel, w jakim ujawniamy twoje dane osobowe; i

o twoich konkretnych danych osobowych, które zebraliśmy;

 Żądania usunięcia twoich danych osobowych , które zebraliśmy, chyba że można je uznać za wyjątek
zgodnie z CCPA; i

 Wolności od bezprawnej dyskryminacji wskutek korzystania ze swoich praw, w tym zapewniania
innego poziomu lub jakości usług lub odmawiania ci towarów lub usług, gdy korzystasz ze swoich praw
wynikających z CCPA.   

Staramy się spełnić wszystkie zweryfkowane żądania w ciągu 45 dni, jak to określono w CCPA. W razie 
potrzeby przedłużeniu terminu o dodatkowe 45 dni towarzyszy wyjaśnienie powstałego opóźnienia.

Jak korzystać ze swoich praw

Przede wszystkim możesz zalogować się na swoje konto i stamtąd zarządzać swoimi danymi.  Jeśli jesteś
mieszkańcem Kalifornii, w przypadku którego zastosowanie ma CCPA, możesz również skorzystać ze swoich
praw w związku z innymi danymi. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com.

Kanada 

Jeśli znajdujesz się w Kanadzie i chcesz uzyskać pisemne informacje na temat naszych zasad i praktyk w
odniesieniu do dostawców usług zlokalizowanych poza Kanadą, skontaktuj się z nami na
privacy@sharkmob.com. Nasi eksperci odpowiedzialni za ochronę danych osobowych, którzy monitorują ten
adres e-mail, odpowiedzą także na wszelkie pytania użytkowników dotyczące gromadzenia, wykorzystywania,
ujawniania lub przechowywania danych osobowych przez naszych usługodawców. 



Gdy korzystamy z usług dostawców, którzy mogą mieć dostęp do twoich danych osobowych, wymagamy od
nich przestrzegania standardów ochrony danych i bezpieczeństwa porównywalnych z tymi, które obowiązują
nas. Współpracując z naszymi usługodawcami, korzystamy z umów i innych środków zabezpieczających, aby
zachować poufność i bezpieczeństwo twoich danych osobowych oraz zapobiec ich wykorzystywaniu do celów
innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności.

Kolumbia

Język

Niniejsza Polityka prywatności jest dostępna w języku hiszpańskim dla użytkowników znajdujących się w
Kolumbii. W przypadku sporu rozstrzygająca jest hiszpańska wersja niniejszej Polityki prywatności. 

Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe

Od wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności, w chwili, gdy będziemy zbierać twoje dane osobowe,
poprosimy cię o uprzednie upoważnienie, a także poinformujemy cię o konkretnych celach przetwarzania
twoich danych osobowych, dla których taka zgoda jest uzyskiwana i które opisane są w Polityce prywatności.

Twoje upoważnienie może zostać wyrażone (i) pisemnie, (ii) ustnie lub (iii) poprzez nie pozostawiające
wątpliwości postępowanie, które pozwala nam racjonalnie stwierdzić, że upoważnienie zostało udzielone, jak
na przykład akceptacja Polityki prywatności. Możemy przechowywać dowody tych upoważnień, z
poszanowaniem zasad poufności i prywatności informacji.

Twoje prawa

Ponieważ jesteś osobą, której dotyczą zbierane dane, przysługują ci pewne prawa, w tym (i) prawo do dostępu,
aktualizacji i poprawiania swoich danych osobowych; (ii) prawo do zażądania kopii udzielonej przez ciebie
zgody; (iii) prawo do otrzymywania informacji o tym, w jaki sposób przetwarzaliśmy twoje dane osobowe; (iv)
prawo do wnoszenia roszczeń przed organem ochrony danych w twoim kraju; (v) prawo do cofnięcia
udzielonej nam zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie opiera się na
prawnie uzasadnionych podstawach lub jest konieczne ze względów prawnych; (vi) prawo do zażądania
usunięcia twoich danych osobowych (prawo do usunięcia); oraz (vii) prawo do swobodnego dostępu do twoich
danych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami. Aby to zrobić, z użyj naszych danych
kontaktowych, które znajdziesz w sekcji „Kontakt i skargi” niniejszej Polityki prywatności. 

Postępowanie w sprawie korzystania z twoich praw

Zapytania (prawa dostępu): Możesz zgłaszać zapytania związane z przetwarzaniem przez nas twoich danych
osobowych. Zapytania będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie dziesięciu (10) dni roboczych od daty ich
otrzymania. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie w tym terminie,
poinformujemy cię o przyczynach opóźnienia i wskażemy termin konsultacji, który w żadnym wypadku nie
może przekroczyć pięciu (5) dni roboczych po upływie pierwszego terminu. 

Roszczenia (prawo do sprostowania i usunięcia): Masz prawo do wnoszenia roszczeń dotyczących
przetwarzania twoich danych osobowych. Aby to zrobić, jasno określ fakty będące podstawą twojego
roszczenia. Termin rozpatrzenia roszczenia wynosi piętnaście (15) dni roboczych od daty ich otrzymania. Jeśli
nie będzie możliwe rozpatrzenie roszczeń w tym terminie, poinformujemy cię o przyczynach opóźnienia, a
także podamy ci datę rozpatrzenia reklamacji, która w żadnym wypadku nie może przekroczyć ośmiu (8) dni
roboczych od daty upłynięcia pierwszego terminu.

Egipt



Klikając „Akceptuj” lub kontynuując proces rejestracji, potwierdzasz, że postanowienia niniejszej Polityki
prywatności zostały przez ciebie przeczytane, że je rozumiesz i wyrażasz na nie zgodę. Jeśli nie zgadzasz się z
niniejszą Polityką prywatności, nie możesz korzystać ze Strony Rekrutacji. 

Potwierdzasz zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i transgraniczne transfery twoich danych osobowych.
Transfer transgraniczny może być skierowany do dowolnego kraju, w którym posiadamy bazy danych lub
podmioty stowarzyszone, w szczególności do Stanów Zjednoczonych, Singapuru i Szwecji.

Potwierdzasz również zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketngowych na e-mail, a także przy
użyciu wyskakujących okienek lub innych podobnych środków.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, masz 7 dni na poinformowanie nas o wszelkich zastrzeżeniach dotyczących
niniejszej Polityki prywatności. 

Ponieważ znajdujesz się w Egipcie i jesteś osobą, której dane dotyczą, przysługują ci pewne prawa wynikające z
egipskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Francja

Twoje prawa

Instrukcje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych po twojej śmierci

Masz prawo przekazać nam ogólne lub szczegółowe instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania i
przekazywania twoich danych osobowych na wypadek twojej śmierci.

Instrukcje są ważne tylko dla czynności przetwarzania, o których jest w nich mowa, a przetwarzanie tych
instrukcji jest uzależnione od twojej wyraźnej zgody.

W każdej chwili możesz zmienić lub odwołać swoje instrukcje.

Możesz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację twoich instrukcji. Osoba ta zostanie poinformowana o
twoich poleceniach w przypadku twojej śmierci i będzie mogła żądać od nas ich wykonania. W przypadku braku
wskazania lub, o ile nie postanowiono inaczej, w przypadku śmierci wskazanej osoby, jej spadkobiercy będą
mieli prawo do uzyskania informacji o twoich instrukcjach. Będą mogli również żądać od nas ich wykonania.

Jeśli chcesz przekazać nam takie instrukcje, skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com.

Hong Kong 

Ponieważ znajdujesz się w Hong Kongu i jesteś osobą, której dane dotyczą, przysługują ci prawa związane z
twoimi danymi osobowymi (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i regulacje), które są przez
nas przechowywane. 

Masz prawo żądać dostępu do danych, aby otrzymać kopię przetwarzanych przez nas i dotyczących cię danych
osobowych, jak również wnioskować o korektę danych. Masz także prawo do odmowy wykorzystania twoich
danych osobowych do celów marketngu bezpośredniego. Za spełnienie żądania dostępu do danych może
zostać naliczona opłata.

Indie

Ograniczenia wieku
 
Aby korzystać ze Strony Rekrutacji, dzieci poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodziców. 

Wrażliwe dane osobowe



Zgodnie z lokalnym prawem wrażliwe dane osobowe z obejmują hasła, informacje fnansowe (na przykład
dane konta bankowego, karty kredytowej, karty debetowej lub innego instrumentu płatniczego), dane
biometryczne, informacje o zdrowiu fzycznym lub psychicznym, o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej
i/lub dokumentację medyczną lub historię choroby. Nie obejmują informacji dostępnych w domenie publicznej
lub dostarczonych zgodnie z indyjskimi przepisami, w tym z Ustawą o prawie do informacji z 2005 r. (Right to
Informaton Act).

Udostępnianie wrażliwych danych osobowych
 
Gdy zezwalamy stronom trzecim na zbieranie i wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych, stosujemy
uzasadnione środki zapewniające, że strony trzecie nie przekazują tych danych dalej, w zakresie wymaganym
obowiązującym prawem.

Wycofanie zgody 

Możesz wycofać każdą udzieloną nam wcześniej zgodę na określone czynności przetwarzania w zakresie
przewidzianym obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami na
privacy@sharkmob.com. Jeżeli do przetwarzania twoich danych osobowych wymagana jest zgoda, w sytuacji,
gdy nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych lub jeśli ją wycofasz, możemy nie być w stanie dostarczyć
oczekiwanej usługi. 

Indonezja 

Zgoda

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywamoe i udostępnianie
przez nas twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą, aktualizowaną co jakiś czas Polityką prywatności. Jeśli
nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie możesz zyskać dostępu do naszych usług ani z nich
korzystać, a my mamy prawo tego dostępu odmówić.

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Jeśli masz mniej niż 21 lat, oświadczasz, że twój rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na rejestrację konta i
korzystanie ze Strony Rekrutacji.

Osoba, której dane dotyczą

Możesz od czasu do czasu zyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych na naszej Stronie
Rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w
Indonezji.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy nie zachowamy poufności twoich danych osobowych na Stronie Rekrutacji, powiadomimy
cię o tym za pośrednictwem podanych przez ciebie danych kontaktowych lub za pośrednictwem Strony
Rekrutacji, w takim zakresie, w jakim wymagane przez to przez lokalne przepisy i regulacje.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe zgodnie z wymogami prawnymi. 

Powiadamianie o zmianach w Polityce prywatności

Jeśli w ciągu czternastu (14) dni od daty udostępnienia odpowiedniej zmienionej wersji niniejszej Polityki
prywatności nie wyrazisz wyraźnego sprzeciwu wobec jakiejkolwiek zmiany w treści tej Polityki, uznaje się, że



zmiany oraz nowa wersja Polityki prywatności zostały przez ciebie zaakceptowane. Jeśli przestaniesz zgadzać
się ze zmienioną Polityką prywatności, możesz jednak przestać korzystać z naszej Strony Rekrutacji lub stracić
do niej dostęp, rezygnując z subskrypcji lub zaprzestając korzystania ze Strony Rekrutacji w dowolnym
momencie.

Dokładność danych i zgoda strony trzeciej

Odpowiadasz za dopilnowanie, by wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, były dokładne i aktualne.
Aby potwierdzić prawdziwość informacji, możemy również w dowolnym momencie zweryfkować przekazane
nam dane. Niniejszym oświadczasz, że posiadasz wszystkie zgody wymagane przed przekazaniem nam danych
osobowych jakiejkolwiek innej osoby (na przykład w przypadku programów poleceń). W takim przypadku
zawsze będziemy zakładać, że posiadasz już uzyskaną wcześniej zgodę i to na tobie będzie spoczywać
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek strony powstałe w wyniku braku takiej zgody (lub zgód).

Japonia

Minimalny wiek

Musisz mieć co najmniej 20 lat, aby móc korzystać ze Strony Rekrutacji. W przeciwnym razie konieczna jest
zgoda rodziców. 

Zgoda na przekazanie danych osobom trzecim

Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na transfer twoich danych osobowych do stron trzecich, co może 
obejmować transfer transgraniczny do dowolnego kraju, w którym posiadamy bazy danych lub podmioty 
stowarzyszone, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych, Singapuru oraz Szwecji.

Zgoda

Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na transgraniczny transfer twoich danych do dowolnego kraju, w którym
posiadamy bazy danych lub podmioty stowarzyszone, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych, Singapuru
oraz Szwecji.

Twoje prawa 

Możesz zażądać, abyśmy powiadamiali cię o celach wykorzystania danych, ich ujawnieniu, wprowadzeniu
jakichkolwiek poprawek, zaprzestaniu wykorzystywania lub dostarczania i/lub usunięciu wszelkich
przechowywanych przez nas i dotyczących cię danych osobowych, w zakresie przewidzianym w japońskiej
Ustawie o ochronie danych osobowych. Jeśli chcesz przesłać nam takie żądanie, skontaktuj się z nami na
privacy@sharkmob.com.

Arabia Saudyjska 

Wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, eksportowanie (w zakresie dozwolonym
obowiązującym prawem) i przechowywanie twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką
prywatności.

Kuwejt

Oświadczasz, że masz co najmniej 21 lub 18 lat i posiadasz zgodę rodzica/opiekuna, a zatem posiadasz
zdolność do czynności prawnych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w Kuwejcie.

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, oświadczasz, że upoważniasz nas do gromadzenia,
wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania twoich danych osobowych oraz do ujawniania tych danych
stronom trzecim, zarówno w Kuwejcie, jak i poza nim, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki
prywatności.



Specjalny Region Administracyjny Makau

Masz prawo nie podawać swoich danych osobowych. Jednak w rezultacie możemy nie być w stanie udostępnić
c i Strony Rekrutacji. Jako znajdująca się w SRA Makau osoba, której dotyczą dane, przysługują ci prawa
związane z twoimi danymi osobowowymi (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i regulacje).
Masz prawo żądać dostępu do danych oraz otrzymać kopię przetwarzanych przez nas i dotyczących cię danych
osobowych, jak również żądać korekty danych. Masz także prawo do odmowy wykorzystania twoich danych
osobowych do celów marketngowych oraz jakichkolwiek celów komercyjnych lub ze względów osobistych. Za
spełnienie żądania dostępu do danych może zostać naliczona opłata.

Malezja

Język niniejszej Polityki prywatności

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności między wersją angielską a wersją niniejszej Polityki
prywatności w języku malajskim, wersja angielska jest uważana za rozstrzygającą.

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie korzystaj ze Strony Rekrutacji. 

Jeśli wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności w celu uzyskania dostępu do Strony Rekrutacji i
korzystania z niej przez osobę małoletnią, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej
zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz akceptujesz, wyrażasz zgodę i zobowiązujesz się do
przestrzegania warunków niniejszej Polityki prywatności. Ponadto, niniejszym zgadzasz się wziąć
odpowiedzialność za działania takiej osoby małoletniej oraz przestrzeganie przez nią postanowień Polityki
prywatności.

Twoje prawa 

Prawo dostępu: Masz prawo zażądać dostępu i uzyskać kopię swoich danych osobowych, które zebraliśmy i
które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłaty za
zapewnienie ci dostępu do twoich danych osobowych w wysokości dozwolonej przez prawo. 

Podczas obsługi żądania dostępu do danych możemy poprosić cię o udzielenie pewnych informacji. Ma to na
celu weryfkację tożsamości żądającego i upewnienie się, że jest on osobą uprawnioną do złożenia wniosku o
dostęp do danych.

Prawo do korekty: Możesz zażądać korekty swoich danych osobowych. Podczas obsługi żądania korekty danych
możemy poprosić cię o udzielenie pewnych informacji. Ma to na celu weryfkację tożsamości żądającego i
upewnienie się, że jest on osobą uprawnioną do złożenia wniosku o korektę danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych: Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych. Aby to zrobić, skorzystaj z podanych powyżej danych kontaktowych. Może to
jednak wpłynąć na twój dostęp do naszej Strony Rekrutacji. 

Kontakt

Aby chronić twoje dane osobowe i rozpatrywać skargi dotyczące tych danych, wyznaczyliśmy następujący dział 

odpowiedzialny za zarządzanie i ochronę twoich danych osobowych. 

 Nasz inspektor ochrony danych odpowiedzialny za zarządzanie i bezpieczeństwo twoich danych

osobowych

o E-mail: privacy@sharkmob.com

Meksyk

mailto:privacy@sharkmob.com


Język

Niniejsza Polityka prywatności jest dostępna w języku hiszpańskim dla użytkowników znajdujących się w
Meksyku. W przypadku sporu rozstrzygająca jest hiszpańska wersja niniejszej Polityki prywatności. 

Ograniczenia wieku

Nie możesz korzystać ze Strony Rekrutacji, chyba że masz 18 lat lub twój rodzic/opiekun wyraził zgodę na
niniejszą Politykę prywatności (zarówno w swoim, jak i w twoim imieniu). 

Rodzaje wykorzystywanych przez nas danych osobowych

Dla jasności, w sekcji 1 „Rodzaje wykorzystywanych przez nas danych osobowych” oraz w sekcji 2 „Jak
wykorzystujemy twoje dane osobowe” można znaleźć pełne informacje na temat danych osobowych, których
używamy. W związku z tym podajemy pełne informacje o wykorzystywanych przez nas danych osobowych,
zgodnie z federalną Ustawą o ochronie danych osobowych posiadanych przez osoby prywatne i innymi
obowiązującymi przepisami.

Cele przetwarzania

Niektóre z wymienionych powyżej celów przetwarzania są dobrowolne, w tym prezentowanie
spersonalizowanych rekomendacji i reklam. Możemy również wykorzystywać twoje dane osobowe, aby
wysyłać na twój adres e-mail informacje, które uznamy za istotne dla ciebie. Możesz sprzeciwić się
przetwarzaniu twoich danych osobowych w takich celach, jak określono w poniższej sekcji „Twoje prawa”. 

Informujemy, że możemy również wykorzystywać twoje dane osobowe, aby wypełnić zobowiązania nałożone
na nas przepisami prawa lub żądania właściwych organów, aby dochodzić lub bronić naszych praw przed
właściwymi organami/sądami, aby odpowiadać na żądania, które do nas kierujesz w związku z twoimi danymi
osobowymi oraz w celu przeniesienia danych osobowych wyszczególnionych w punkcie 3 „W jaki sposób
przechowujemy i udostępniamy twoje dane osobowe”. 

Zgoda na transfer danych

Zwykle nie wymagamy twojej zgody na dokonanie transferów wyszczególnionych w punkcie 3 „W jaki sposób
przechowujemy i udostępniamy twoje dane osobowe”. Twoja zgoda jest jednak niezbędna, jeżeli chcemy
przesłać dotyczące cię dane osobowe stronie trzeciej, która przejmuje wszystkie lub zasadniczo wszystkie
nasze aktywa.

Korzystając ze Strony Rekrutacji i przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na transfery danych,
o których mowa powyżej i do których taka zgoda jest wymagana. Możesz skorzystać ze swoich praw w związku
ze swoimi danymi osobowymi, jak opisano poniżej w sekcji „Twoje prawa”.

Twoje prawa

Podsekcje zatytułowane „Dostęp”, „Korekta”, „Usunięcie”, „Sprzeciw”, „Ograniczenie przetwarzania tylko do
przechowywania”, obejmujące ograniczenie wykorzystania i ujawniania twoich danych osobowych oraz
„Reklama” zawarte w sekcji „Twoje prawa” powyżej dotyczą również użytkowników znajdujących się w
Meksyku.  

Masz także prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych na
privacy@sharkmob.com.



Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach, a także o obowiązujących środkach, procedurach i wymaganiach
niezbędnych do skorzystania ze swoich praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych na
privacy@sharkmob.com 

Maroko

Ochrona twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Zbieramy informacje, które są niezbędne do 
prawidłowego korzystania ze Strony Rekrutacji.

Akceptując niniejsze warunki, zgadzasz się na to, że twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stronę 
Rekrutacji. 

Uwaga: 

 administratorem danych jest Proxima Beta, e-mail: privacy@sharkmob.com.

 cele przetwarzania danych są określone w tabeli w sekcji „Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe”.

 odbiorcy lub kategorie odbiorców są określone w drugim akapicie sekcji „W jaki sposób

przechowujemy i udostępniamy twoje dane osobowe”.

 aby dowiedzieć się, czy odpowiedź na pytania jest obowiązkowa czy opcjonalna, a także jakie są

możliwe konsekwencje braku odpowiedzi, zapoznaj się z sekcjami „Jak wykorzystujemy twoje dane

osobowe” oraz „Twoje prawa” (podpunkt „Sprzeciw”). 

Nowa Zelandia

Ta sekcja dotyczy użytkowników znajdujących się w Nowej Zelandii:

Zagraniczni odbiorcy danych 

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że znajdujące się poza Nową Zelandią strony trzecie
otrzymujące twoje dane osobowe będą posługiwały się twoimi danymi w sposób zgodny z przepisami o
ochronie danych osobowych obowiązującymi w Nowej Zelandii. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że nie
mamy kontroli nad tymi odbiorcami będącymi stronami trzecimi; nie ponosimy też odpowiedzialności za ich
działania lub zaniechania.

Dostęp

Masz prawo dostępu do twoich danych osobowych, do informacji o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i
komu je udostępniamy. Możesz uzyskać dostęp do danych osobowych, które zostały przez ciebie udostępnione
na koncie. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto. Jeśli uważasz, że przechowujemy jakiekolwiek inne twoje
dane, skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com.

Korekta

Masz prawo do żądzania korekty wszelkich posiadanych przez nas i niepoprawnych danych osobowych.
Możesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas twoich danych osobowych, logując się na swoje konto.
Jeśli uważasz, że przechowujemy jakiekolwiek inne twoje dane, a informacje nie są prawidłowe, skontaktuj się
z nami na privacy@sharkmob.com.

Dzieci

Jeśli masz mniej niż 16 lat, oświadczasz, że twój rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na rejestrację konta i
korzystanie ze Strony Rekrutacji.

Twoje prawa



Jeśli nasza odpowiedź na twoje żądanie udzielenia dostępu, poprawienia lub usunięcia twoich danych
osobowych lub skargę dotyczącą prywatności w odniesieniu do twoich danych osobowych nie jest dla ciebie
satysfakcjonująca, możesz skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Ochrony Danych Osobowych w Nowej
Zelandii (www.privacy.org.nz). 

Transfery danych

Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki, aby zadbać o to, by zewnętrzni odbiorcy twoich danych osobowych
przestrzegali przepisów o ochronie prywatności, które są podobne do tych obowiązujących w twojej
jurysdykcji, przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy kontroli nad tymi odbiorcami będącymi stronami
trzecimi, dlatego też nie możemy zagwarantować, że będą oni przestrzegać tych przepisów.

Peru

Transfery i przekazywanie danych osobowych odbywają się zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i sekcją
„Korea (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)”.

Możesz skorzystać z przysługujących ci praw związanych z ochroną danych osobowych, żądając dostępu do
swoich danych osobowych lub ich korekty, usunięcia lub wstrzymania przetwarzania twoich danych
osobowych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak Ustawa o ochronie danych osobowych
(zwana dalej „Ustawą”). 

Możesz również skorzystać z tych praw za pośrednictwem swojego prawnego opiekuna lub osoby, która
została przez ciebie upoważniona do tego, by z nich skorzystać. Jednak w takim przypadku musisz przekazać
nam pełnomocnictwo zgodnie z przepisami prawa. 

Na twoje żądanie niezwłocznie podejmiemy niezbędne środki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
takimi jak Ustawa.

W każdej chwili możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zażądać jego wstrzymania. 

Jeśli uważasz, że twoje żądanie nie zostało spełnione, możesz złożyć skargę do peruwiańskiego Krajowego
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Aby chronić twoje dane osobowe i rozpatrywać skargi dotyczące tych danych, wyznaczyliśmy następujący dział
odpowiedzialny za zarządzanie i ochronę twoich danych osobowych. 

 Zespół Ochrony Danych, odpowiedzialny za zarządzanie i bezpieczeństwo twoich danych osobowych

 Kontakt: privacy@sharkmob.com 

Filipiny

Minimalny wiek

Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby móc korzystać ze Strony Rekrutacji.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa:

 Prawo do informacji. W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do uzyskania informacji na

temat tego, czy dotyczące ciebie dane osobowe są lub były przetwarzane, w tym czy były

wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji i proflowania.

 Prawo do sprzeciwu. W pewnych okolicznościach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych

osobowych, w tym przetwarzaniu w celu marketngu bezpośredniego, zautomatyzowanemu

przetwarzaniu lub proflowaniu. 



 Prawo dostępu. W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do uzyskania rozsądnego dostępu do

swoich danych osobowych na żądanie.

 Prawo do sprostowania. W pewnych okolicznościach możesz zakwestonować niedokładność lub błąd

w swoich danych osobowych i poprosić nas o ich poprawienie, chyba że żądanie jest dokuczliwe lub w

inny sposób nieuzasadnione.

 Prawo do usunięcia lub zablokowania. W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do

zawieszenia, wycofania lub żądania zablokowania, usunięcia lub zniszczenia swoich danych

osobowych.

Zgoda

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, wyrażasz zgodę na:

 zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, tak jak to opisano powyżej w sekcji „Jak
wykorzystujemy twoje dane osobowe”;

 udostępnianie danych osobowych stronom trzecim, spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz
stronie trzeciej, która przejmuje wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa, jak to opisano
w niniejszej Polityce prywatności i do celów w niej określonych; i

 transfery lub przechowywanie twoich danych osobowych w miejscach poza Filipinami, jak
opisano w sekcji „W jaki sposób przechowujemy i udostępniamy twoje dane osobowe” powyżej.

Katar

Jeśli korzystasz ze Strony Rekrutacji w Katarze, wyrażasz zgodę (dla celów Ustawy nr 13 z 2016 r. o ochronie
danych osobowych, która może być okresowo zmieniana) na przetwarzanie twoich danych zgodnie z niniejszą
Polityką prywatności. 

Korea (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)

W jaki sposób przechowujemy i udostępniamy twoje dane osobowe

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim (jeśli dotyczy)

Przekazujemy twoje dane osobowe stronom trzecim, jak opisano poniżej:

I m i ę i n a z w i s k o
o d b i o r c y ( i d a n e
kontaktowe)

Rodzaje
przekazywanych
danych osobowych

C e l u ż y t k o w a n i a
danych przez odbiorcę

O k r e s p r z e c h o w y w a n i a i
użytkowania przez odbiorcę

Google Analytcs

(htps://policies.googl
e.com/privacy)

(Stany Zjednoczone,
chyba że w Polityce
prywatności
usługodawcy
określono inaczej)

D a n e d o t y c z ą c e
zaangażowania, w tym
o g l ą d a n i e a k c j i ,
aktywność oraz status
log o w an i a z os t an ą
przesłane do Google w
c e l u m a r k e t n g u
docelowego

D o d o c e l o w y c h
kampanii
marketngowych.

Przez okres przechowywania danych
określony w punkcie „  W jaki sposób
przechowujemy i udostępniamy
twoje dane osobowe”

Zlecanie przetwarzania

W celu realizacji usług wyszczególnionych w niniejszej Polityce prywatności, zlecamy przetwarzanie twoich

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


danych osobowych następującym profesjonalnym usługodawcom:

Delegat Opisy usług zleconych

Mailchimp
Subskrypcja newsletera za pośrednictwem Strony Rekrutacji i rekrutacja

użytkowników do zamkniętego testu alfa Bloodhunt

Zagraniczny transfer danych osobowych 

Dane osobowe przekazujemy stronom trzecim za granicą w następujący sposób:



Odbiorca (informacje kontaktowe
kierownika ds. informacji)

Kraj , do
którego
mają być
przekazy
wane
twoje
dane
osobowe

D a t a i
metoda
transferu

Rodzaje
twoich
danych
osobowych,
które mają
zostać
przekazane

Cele
użytkowa
nia
danych
przez
odbiorcó
w 

Okres
przechowy
wania
użytkowa
nia
danych
przez
odbiorcę

Mailchimp

(htps://mailchimp.com/legal/privacy
/) 

Stany
Zjednoczo
ne

Przekazyw
a n e o d
czasu do
czasu

Adres e-mail,
historia
transakcyjny
ch dostaw e-
m a i l ( z e
znacznikiem
czasu, adres
e-mail
odbiorcy,
treść
wiadomości
e-mail)

Subskrypcj
a
newsleter
a z a
pośrednict
wem
Strony
Rekrutacji
i
rekrutacja
użytkowni
k ó w d o
zamknięty
ch testów
alfa

Przez
okres
przechowy
wania
danych
określony
w punkcie
„  W j a k i
sposób
przechowu
j e m y i
udostępnia
my Twoje
dane
osobowe”

Google Analytcs

(htps://policies.google.com/privacy?
hl=pl)

Stany
Zjednoczo
ne, o ile
Polityka
prywatnoś
ci
usługoda
w c y n i e
stanowi
inaczej

Przekazyw
a n e o d
czasu do
czasu

Maskowany
a d r e s I P ,
aplikacja
kliencka,
HTTP
referer,
pseudonimic
z n e p l i k i
cookie
pierwszej
kategorii,
które śledzą
wykorzystani
e s t r o n y ,
sygnały
reklamowe,
dane
demografcz
ne 

Do
docelowyc
h
kampanii
marketng
owych

Przez
okres
przechowy
wania
danych
określony
w punkcie
„  W j a k i
sposób
przechowu
j e m y i
udostępnia
my Twoje
dane
osobowe”

Niszczenie danych

Dane osobowe są przechowywane zgodnie z czasami przechowywania danych, opisanymi szczegółowo w sekcji
4 „Przechowywanie danych”. Z wyjątkiem danych osobowych określonych poniżej, jeśli dane osobowe spełniły
cele, dla których zostały zebrane lub wykorzystane, a okres, w którym miały być posiadane, dobiegł końca,
dane te zostaną w nieodwracalny sposób zniszczone. Dane osobowe przechowywane w plikach
elektronicznych zostaną bezpiecznie i nieodwracalnie usunięte przy użyciu metod technicznych, a informacje
drukowane zostaną zniszczone przez pocięcie na kawałki lub spalenie. 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
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Dane osobowe, które muszą być przechowywane poza okresami przechowywania danych, szczegółowo 
opisanymi w sekcji 4 „Przechowywanie danych”. Należy je przechowywać zgodnie z następującymi przepisami:

Ustawa o ochronie 
konsumentów w handlu 
elektronicznym itp.

Art. 6 Ustawy o ochronie 
konsumentów w handlu 
elektronicznym

W handlu elektronicznym lub sprzedaży 
wysyłkowej:

 Zapisy dotyczące etykietowania i 
reklamy (6 miesięcy)

 Zapisy dotyczące wykonania lub 
odstąpienia od umowy (5 lat)

 Zapisy dotyczące zapłaty oraz dostawy 
towarów i usług (5 lat)

 Zapisy dotyczące obsługi klienta lub 
rozstrzygania sporów (3 lata)

Ustawa o ochronie 
tajemnic 
komunikacyjnych

Art. 41 dekretu ustawy, art. 15-
2 Ustawy o ochronie tajemnic 
komunikacyjnych

 Zapisy dziennika, adres IP (3 miesiące)

 Data telekomunikacji dokonywanej przez
użytkowników, godzina rozpoczęcia i 
zakończenia telekomunikacji, 
częstotliwość korzystania (12 miesięcy)

Dodatkowe wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Zgodnie z PIPA możemy wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to
związane z pierwotnym celem w jakim były gromadzone, biorąc pod uwagę, czy osoby, których te dane
dotyczą, nie zostały narażone na straty i czy podjęto niezbędne środki w celu zabezpieczenia danych, takie jak
szyfrowanie itp.  Z należytą starannością stwierdzimy, czy możemy wykorzystać lub podać dane osobowe,
biorąc pod uwagę ogólne okoliczności, w tym odpowiednie przepisy prawa i regulacje, takie jak PIPA, cel
wykorzystania lub udostępnienia danych osobowych, sposób wykorzystania lub przekazania tych danych, ich
elementy mające zostać wykorzystane lub przekazane, kweste, na które osoby, których dane dotyczą, wyraziły
zgodę lub takie, o których je powiadomiono, ewentualny wpływ, jaki miałoby na te osoby wykorzystanie lub
udostępnienie tych danych oraz środki podjęte w celu ochrony informacji o tych osobach.   Konkretne
okoliczności są następujące:

 czy dodatkowe wykorzystanie/przekazanie danych jest związane z pierwotnym celem, w jakim zostały 

zebrane;

 czy dodatkowe wykorzystanie/przekazanie danych jest możliwe do przewidzenia w świetle 

okoliczności, w jakich dane osobowe zostały zebrane oraz praktyk związanych z ich przetwarzaniem;

 czy dodatkowe wykorzystanie/przekazanie tych danych w sposób nieuczciwy narusza interesy osoby, 

której dane dotyczą; i

 czy podjęto niezbędne środki bezpieczeństwa, takie jak pseudonimizacja lub szyfrowanie danych.

Twoje prawa 

Możesz skorzystać z przysługujących ci praw wiążących się z ochroną danych osobowych, żądając dostępu do
swoich danych osobowych lub ich korekty, usunięcia lub wstrzymania przetwarzania twoich danych
osobowych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak ustawa o ochronie danych osobowych
(zwana dalej „PIPA”) . 

Możesz również skorzystać z tych praw za pośrednictwem swojego opiekuna prawnego lub osoby, która
została przez ciebie upoważniona do tego, aby z nich korzystać. Jednak w takim przypadku musisz przedłożyć
nam pełnomocnictwo zgodnie z przepisami porządkowymi PIPA. 



Na twoje żądanie niezwłocznie podejmiemy wszelkie niezbędne środki zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, na przykład PIPA.

W każdej chwili możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zażądać jego wstrzymania. 

Krajowy Przedstawiciel ds. Danych Osobowych

Zgodnie z art. 32-5 ustawy o sieci oraz art. 39-11 znowelizowanej ustawy PIPA informacje dotyczące agenta
krajowego są następujące:

Nazwa: Kite Bird Korea Yuhan Hoesa Adres: 25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seul (Taepyeongro 2-ga)

Telefon: +82 2 2185 0902 / E-mail: koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com 

Kontakt

Aby chronić twoje dane osobowe i rozpatrywać skargi dotyczące tych danych, wyznaczyliśmy następujący dział 

odpowiedzialny za zarządzanie i ochronę twoich danych osobowych. 

 Departament Ochrony Danych, odpowiedzialny za zarządzanie i bezpieczeństwo twoich danych
osobowych

 Tel.: +82 2 2185 0902

 E-mail: koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com

Rosja

Korzystając ze Strony Rekrutacji w Rosji:

 dla celów Rosyjskiej Ustawy Federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych” (z
późniejszymi zmianami) lub jakichkolwiek przepisów zastępczych, przetwarzanie twoich danych
osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności; jeżeli w niniejszej Polityce prywatności są
wymienione prawnie uzasadnione interesy, optymalizacja Strony Rekrutacji lub wypełnienie
warunków umowy, zgadzasz się, aby tak wyrażona zgoda mogła być traktowana jako dodatkowa
podstawa przetwarzania (co oznacza, że przetwarzanie odbywa się za twoją zgodą) w rozumieniu
prawa rosyjskiego; zgoda ta obejmuje również przetwarzanie wszelkich plików cookie (w zakresie, w
jakim są one traktowane jako dane osobowe według prawa rosyjskiego);

 transgraniczny transfer twoich danych osobowych do jakiegokolwiek kraju, w którym znajdują się
bazy danych lub podmioty stowarzyszone, a w szczególności do Singapuru, Szwecji i Stanów
Zjednoczonych;

 dla celów art. 152.1 rosyjskiego kodeksu cywilnego, przetwarzanie twojego wizerunku zgodnie z
niniejszą Polityką prywatności; a także

 dla celów ustawy federalnej „O marketngu/reklamie”, zgadzasz się, abyśmy udostępniali ci
komunikację reklamową/marketngową, chyba że zrezygnowałeś(-łaś) z otrzymywania komunikacji
tego rodzaju.

Podsekcje „Dostęp”, „Korekta”, „Usuwanie”, „Ograniczenie przetwarzania wyłącznie do przechowywania”,
„Sprzeciw” i „Reklama” sekcji „Twoje prawa” dotyczą użytkowników znajdujących się w Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z Polityką prywatności nie wprowadzimy żadnych istotnych zmian w sposobie przetwarzania twoich
danych osobowych, chyba że cię o tym poinformujemy. Powiadomimy cię o wszelkich tego typu ważnych
zmianach i możemy poprosić cię o ich potwierdzenie. O ile nie wymagamy potwierdzenia, uznaje się, że
wyrażasz zgodę na zmiany, jeśli po otrzymaniu powiadomienia nadal korzystasz ze Strony Rekrutacji.

Jeśli chodzi o przedstawiciela na Rosję, możesz skontaktować się z nami na privacy@sharkmob.com. W
temacie wiadomości wpisz słowo „Rosja”.

Serbia



W celu zapewnienia zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych wyznaczonym przez nas lokalnym
przedstawicielem w Serbii jest frma Karanovic & Partners, z którą można się skontaktować na
local.representatve@karanovicpartners.com. W temacie wiadomości wpisz słowo „Serbia”.

 Nazwa: Karanovic & Partners o.a.d. Beograd

 Adres: Resavska 23, Belgrad, 11000, Serbia

 Tel.: +381 11 3094 200 

 E-mail: local.representatve@karanovicpartners.com 

Singapur

Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na transgraniczny transfer twoich danych do dowolnego kraju, w którym
posiadamy bazy danych lub podmioty stowarzyszone, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych, Singapuru i
Szwecji.

Dostęp

Masz prawo dostępu do twoich danych osobowych, do informacji o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i
komu je udostępniamy. Możesz uzyskać dostęp do danych osobowych, które zostały przez ciebie udostępnione
na koncie. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto. Jeśli uważasz, że przechowujemy jakiekolwiek inne twoje
dane, skontaktuj się z nami na privacy@sharkmob.com.

Korekta

Masz prawo do wprowadzania poprawek we wszelkich niepoprawnych danych osobowych. Możesz uzyskać
dostęp do przechowywanych przez nas twoich danych osobowych, logując się na swoje konto. Jeśli uważasz, że
przechowujemy jakiekolwiek inne twoje dane, a informacje nie są prawidłowe, skontaktuj się z nami na
privacy@sharkmob.com

Z naszym inspektorem ochrony danych wyznaczonym w celu zapewnienia zgodności z Ustawą o ochronie
danych osobowych z 2012 r. możesz skontaktować się na privacy@sharkmob.com.

Republika Południowej Afryki

Masz prawo złożyć skargę do organu regulacyjnego ds. informacji (RPA), wysyłając ją na adres 
inforeg@justce.gov.za. Fizyczny adres organu informacyjnego (RPA) to 33 Hoofd Street Forum III, 3rd Floor 
Braampark, Braamfontein, Johannesburg, Republika Południowej Afryki. 

Sri Lanka 

Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na warunki Polityki prywatności i zezwalasz na gromadzenie,
wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych. Jeśli jednak masz mniej niż 18 lat, oświadczasz, że
posiadasz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na rejestrację konta i korzystanie ze Strony Rekrutacji.

W przypadku żądania wycofania zgody lub zaprzestania dalszego przetwarzania danych, usunięcia, korekty lub
uzupełnienia danych osobowych, odpowiemy na twoje żądanie w ciągu 21 dni roboczych.

Spersonalizowany marketng

Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Możesz zrezygnować z
otrzymywania od nas spersonalizowanych reklam, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji,
znajdującymi się w sekcji Ustawień na Stronie Rekrutacji lub kontaktując się z nami na privacy@sharkmob.com.

Tajwan

mailto:inforeg@justice.gov.za


Świadomie nie gromadzimy ani nie zabiegamy o dane osobowe od osób poniżej 7 roku życia. Nie zezwalamy
też świadomie takim osobom na rejestrację na Stronie Rekrutacji. Jeśli masz mniej niż 7 lat, nie próbuj używać
ani rejestrować się na naszej Stronie Rekrutacji, ani nie przesyłaj nam żadnych danych osobowych, które cię
dotyczą. Nikt w wieku poniżej 7 lat nie może przekazywać nam żadnych danych osobowych podczas
korzystania ze Strony Rekrutacji. W przypadku użytkowników z Tajwanu osoby poniżej 20 roku życia przed
skorzystaniem ze Strony Rekrutacji są zobowiązane do uzyskania zgody rodziców/opiekuna.

Tajlandia

Klikając „Akceptuj”, potwierdzasz, że postanowienia niniejszej Polityki prywatności zostały przez ciebie
przeczytane, że je rozumiesz i wyrażasz na nie zgodę. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie
możesz korzystać ze Strony Rekrutacji.

Możesz zażądać od nas zaprzestania, ograniczenia wykorzystania lub dostarczania i/lub żądania przeniesienia
całości bądź części twoich danych osobowych, które są przez nas przechowywane, w zakresie przewidzianym
przez Ustawę o obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych i regulacje obowiązujące w Tajlandii,
w tym tajską Ustawę o ochronie danych osobowych. Jeśli chcesz przesłać nam takie żądanie, skontaktuj się z
nami na privacy@sharkmob.com.

Powiadomimy cię przez e-mail o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności i zapewnimy ci
możliwość odrzucenia tych zmian. W przeciwnym razie zmiany wejdą w życie zgodnie z informacją.

Turcja

W celu zapewnienia zgodności z turecką Ustawą o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „DPL” ) i jej
przepisami wtórnymi, naszym przedstawicielem ds. administracji danych w Turcji jest frma Özdağıstanli Ekici
Avukatlık Ortaklı,ı, z którą można się skontaktować na localdatarep_sharkmob@iptech-legal.com. W temacie
wiadomości wpisz słowo „Turcja”.

W odniesieniu do twoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, przysługują ci prawa,
określone w art. 11 DPL . Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do zwrócić się do administratora
danych oraz (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i przepisy):

 dowiedzieć się, czy twoje dane osobowe były przetwarzane czy nie;

 zażądać informacji o przetwarzaniu, jeśli twoje dane osobowe były przetwarzane;

 poznać cel przetwarzania twoich danych osobowych;

 poznać osoby trzecie w kraju lub za granicą, którym zostały przekazane twoje dane osobowe;

 zażądać korekty w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne lub niedokładne;

 zażądać usunięcia lub zniszczenia danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 DPL;

 sprzeciwić się pewnym aspektom przetwarzania danych i domagać się określonej reakcji zgodnie z
DPL.

Ukraina 

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, upoważniasz nas do gromadzenia, wykorzystywania,
przechowywania i przetwarzania twoich danych osobowych, w tym udostępniania ich osobom trzecim oraz
transfer poza Ukrainę, w zakresie przewidzianym w niniejszej Polityce prywatności.

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, transfer (w zakresie dozwolonym obowiązującym
prawem) i przechowywanie twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

Możemy dobrowolnie zgłosić incydent wiążący się z cyberbezpieczeństwem, jeśli stanowi on przestępstwo
zgodnie z prawem ZEA (np. z Ustawą ZEA o cyberprzestępczości). Incydent można zgłosić odpowiednim
władzom w celu przeprowadzenia dochodzenia. Pamiętaj, że incydent związany z cyberbezpieczeństwem



można dobrowolnie zgłosić Zespołowi Reagowania na Incydenty Komputerowe w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich (zwanemu dalej „CERT”). CERT to organizacja zajmująca się uświadamianiem zagrożeń, która
zarządza procesem rejestracji incydentów i prowadzi doradztwo w zakresie znanych zagrożeń
cyberbezpieczeństwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wietnam

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, zgadzasz się i upoważniasz nas do gromadzenia, wykorzystywania,
przechowywania i przetwarzania twoich danych osobowych, w tym zgodnego z prawem ujawniania i
przekazywania ich stronom trzecim, zgodnie z postanowieniami niniejszej Politycki prywatności.

Dbamy o utrzymanie międzynarodowych standardów i praktyk zachowania bezpieczeństwa związanych z
ochroną danych osobowych. Gdy twoje dane osobowe są przekazywane w twojej jurysdykcji lub poza jej
obrębem, będą one podlegać takim samym lub wyższym poziomom praktyk zachowania bezpieczeństwa
związanych z ochroną danych osobowych i ochrony tych danych przez podmiot odbiorczy, jak te, których sami
przestrzegamy.    

W przypadku, gdy zezwalamy stronom trzecim na zbieranie i wykorzystywanie twoich danych osobowych,
podejmiemy uzasadnione środki w celu zapewnienia, że strony trzecie nie ujawniają tych danych osobowych
dalej. 

Jeśli konieczne będzie ujawnienie twoich danych osobowych organom ścigania, władzom lub innym organom i
organizacjom sądowym, zostaną one ujawnione na pisemny wniosek przekazany przez tego typu organizacje.

Twoje prawa

Masz prawo do dostępu do twoich danych osobowych, ich korekty oraz usuwania. Masz również prawo
wycofać wcześniej wyrażoną zgodę na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i
ujawnianie twoich danych osobowych. Możesz też zażądać od nas zaprzestania przekazywania twoich danych
osobowych osobom trzecim.
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