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POLITYKA PRYWATNOŚCI THOMAS  

[DATA AKTUALIZACJI: 31.03.2020] 

 

Thomas International Limited i jej podmioty 

powiązane (określane zbiorczo jako „Thomas”, „my”, 

„nas/nam/nami/nasz”) poważnie traktuje obowiązki 

w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. 

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób 

gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane 

osobowe w toku naszej działalności, w tym: 

 

1. Ważne informacje oraz kim jesteśmy 

2. Jakie dane osobowe gromadzimy oraz kiedy 

i dlaczego je wykorzystujemy 

3. Jak chronimy i przechowujemy dane osobowe 

4. Przesyłanie danych osobowych na całym świecie 

5. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe 

w grupie Thomas oraz w naszej 

międzynarodowej sieci usługodawcom, organom 

administracji oraz innym osobom trzecim 

6. Więcej informacji na temat marketingu 

bezpośredniego, profilowania oraz 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

7. Dostępne prawa, które pomogą zarządzać Twoją 

prywatnością 

8. Kontakt z nami 

 

W Thomas dokładamy wszelkich starań, aby 

szanować Twoją prywatność i traktować dane 

naszych klientów jak własne w celu zapewnienia im 

bezpieczeństwa. 

Dbamy również o to, aby działać zgodnie z przepisami 

regulującymi ochronę danych, w tym m.in. z Ogólnym 

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 

(Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”) oraz 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. („Przepisy o ochronie danych”). 

Możemy każdorazowo wprowadzać zmiany do 

niniejszej polityki prywatności, aby zapewnić jej 

zgodność z wymogami prawnymi i ze sposobem 

prowadzenia naszej działalności. Należy regularnie 

odwiedzać stronę, aby sprawdzać najnowszą wersję 

niniejszej polityki. Jeżeli wprowadzimy znaczące 

zmiany do niniejszej polityki prywatności, 

poinformujemy Cię poprzez stronę internetową lub 

drogą mailową. 

Na naszej stronie można znaleźć zewnętrzne linki do 

stron internetowych osób trzecich. Niniejsza polityka 

prywatności nie ma zastosowania w przypadku 

korzystania ze stron internetowych osób trzecich. 

1. WAŻNE INFORMACJE ORAZ KIM JESTEŚMY  

 

1.1 Czy spółka Thomas jest zarejestrowana 

w Biurze Komisarza ds. Informacji [Information 

Commissioner's Office] (ICO)? 

 

Tak, Thomas International Limited jest zarejestrowana 

w ICO pod numerem: ZA532485. Nasz wpis 

w rejestrze ICO można znaleźć tutaj. 

 

1.2 Czy mamy Inspektora Ochrony Danych? 

 

Tak, bardzo poważnie traktujemy ochronę danych 

osobowych, dlatego mamy swojego Inspektora 

Ochrony Danych, który monitoruje naszą ochronę 

danych zgodnie z Przepisami o ochronie danych. 

Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu z nami 

znajdziesz w punkcie 8. 

 

1.3 Czy zawsze pełnimy funkcję administratora 

danych? 

 

Podczas gdy Thomas często pełni funkcję 

administratora danych, w przypadku niektórych 

naszych działań możemy również pełnić funkcję 

podmiotu przetwarzającego dane lub podwykonawcy 

przetwarzania danych. 

Prosty sposób na zrozumienie różnicy: 

• Administrator danych decyduje, jakie dane 

osobowe są przetwarzane, jakie są sposoby ich 

przetwarzania oraz jaki jest cel przetwarzania;  

• Podmiot przetwarzający dane działa wyłącznie 

zgodnie z wyraźnymi instrukcjami administratora 

danych w celu przetwarzania danych 

osobowych w jego imieniu; 

• Podmiot podprzetwarzający w przypadku 

świadczenia na rzecz podmiotu 

przetwarzającego usług wymagających 

przetwarzania powierzonych danych 

osobowych będzie je przetwarzać w celu 

określonym przez administratora danych i na 

mocy stosownej umowy zabezpieczającej prawa 

osób których te dane dotyczą; 

W sytuacjach, w których Thomas pełni funkcję 

podmiotu przetwarzającego dane lub podmiotu 

podprzetwarzającego, posiadamy zawarte umowy 

w zakresie przetwarzania danych osobowych i polityki 

zapewniające bezpieczne ich przetwarzanie oraz 

działania zgodne z odpowiednimi przepisami prawa  

w zakresie ochrony danych osobowych. 

https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZA532485
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Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione 

innemu administratorowi danych osobowych, który 

samodzielnie będzie określał cele ich przetwarzania 

i będzie odpowiadał za ich bezpieczeństwo. 

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniesz poproszony/a o 

poddanie się analizie Thomas przez firmę lub 

organizację niebędącą spółką Thomas (zwykle jest to 

Twój pracodawca, potencjalny pracodawca lub 

instytucja oświatowa), taki podmiot również będzie 

pełnić funkcję administratora danych. 

Oto przykłady, kiedy Thomas pełni funkcję 

administratora danych: 

• Przetwarzanie danych osobowych swoich 

klientów oraz potencjalnych klientów; 

• Przetwarzanie danych osobowych swoich  

pracowników i byłych pracowników; 

• Przetwarzanie danych osobowych podczas 

rekrutacji nowych pracowników Thomas; 

• Przetwarzanie danych osobowych kandydatów 

do celów informacyjnych; 

• Przetwarzanie danych osobowych kandydatów 

w celu stworzenia zanonimizowanej formy 

danych osobowych; 

• Przetwarzanie danych osobowych 

użytkowników strony internetowej w kontekście 

jej używania; 

• Zapewnienie usługi analizy "Twój PPA"; 

 

2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY 

ORAZ KIEDY I DLACZEGO JE 

WYKORZYSTUJEMY 

 

2.1 Kiedy przetwarzamy dane? 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli podasz 

nam je podczas gdy: 

• zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej 

lub korzystasz z niej lub z usług online; 

• kupisz jedną z naszych usług; lub 

• pracujesz z nami jako partner biznesowy; 

 

2.2 Jakie dane osobowe pozyskujemy 

bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem 

naszej strony? 

 

Aby uzyskać informacje na temat naszych usług, 

możesz skorzystać z formularza kontaktowego, 

w którym należy podać swoje imię i nazwisko, adres 

mailowy, kod pocztowy, numer telefonu i inne dane 

szczegółowe, które pozwolą odpowiedzieć na Twoje 

pytania lub zrealizować na Twoją rzecz usługę lub 

dostarczyć Ci dokumentację, taką jak np. dokumenty 

typu whitepaper (case study/opracowanie).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz 

niezbędne do wykonania analizy. 

 

2.3 Jakie dane osobowe pozyskujemy 

bezpośrednio od Ciebie lub gdy odwiedzasz 

naszą stronę? 

Możemy: 

• gromadzić informacje o tym, w jaki sposób 

korzystasz z naszej strony internetowej, aby 

udoskonalić jej działanie; 

• zbierać informacje statystyczne dotyczące 

liczby osób odwiedzających naszą stronę 

internetową, ich pochodzenie, kiedy nas 

odwiedzają, ile czasu spędzają na stronie i jakie 

strony oglądają. Obejmuje to informacje 

o źródłowych adresach IP (które mogą określać 

Twoją lokalizację geograficzną, ale nie Twoją 

tożsamość), dostawcach usług internetowych, 

plikach wyświetlanych na naszej stronie oraz 

znacznikach czasu; 

• korzystać z plików cookie na naszej stronie 

internetowej (więcej informacji znajdziesz na 

naszej podstronie dotyczącej plików cookie); 

Thomas korzysta również z wielu usług świadczonych 

przez HubSpot (https://www.hubspot.com/), który 

wykorzystuje pliki cookie do świadczenia swoich 

usług. Podczas gdy pliki cookie są zazwyczaj 

wykorzystywane do zarządzania usługami HubSpot, 

z których korzysta Thomas, i które nie obejmują 

żadnych danych osobowych, jest możliwe, że wizyty 

na naszej stronie, gdzie posiadamy Twoje dane 

kontaktowe, mogą być powiązane z Tobą w systemie 

CRM HubSpot, a tym samym mogą połączyć się 

w naszym zapisie w systemie CRM z Twoim zapisem 

kontaktowym. Szczegóły dotyczące plików cookie 

wykorzystywanych przez HubSpot oraz sposób ich 

wykorzystywania znajdziesz na naszej podstronie 

dotyczącej plików cookie. 

Biorąc pod uwagę, że potencjalni i obecni klienci 

mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, 

możemy wysyłać wiadomości z zapytaniami do 

członka naszej Międzynarodowej Sieci w kraju lub za 

granicą. 

 

2.4 W jaki sposób Twoje dane osobowe są 

przetwarzane, jeżeli zostaniesz poddany analizie 

Thomas? 

 

Podmiot, który poprosił Cię o poddanie się analizie 

online, jest  administratorem Twoich danych 

osobowych i udostępnia je Thomas, jako odrębnemu 

administratorowi danych osobowych, w momencie 

gdy zostaniesz poproszony o poddanie się analizie 

https://www.thomas.co/cookie-notice
https://www.hubspot.com/
https://www.thomasinternational.net/en-gb/cookies-notice/
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przez nasze systemy. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących danych, o których podanie 

zostaniesz poproszony, powinieneś najpierw 

skontaktować się z podmiotem, który udostępnił 

Twoje dane.  

Oferujemy również bezpośrednio kandydatom usługę 

analizy „Twój PPA”, która może być przeprowadzana  

przez nas  bezpośrednio na Twoją rzecz po opłacaniu 

online. Proces jest nieco inny, ponieważ nie 

uczestniczy w nim żaden inny podmiot poza Tobą i 

Thomas. W takiej sytuacji raport „Twojego osobistego 

profilu” zostanie Ci przekazany bezpośrednio po 

uiszczeniu opłaty i ukończeniu analizy. W tym 

przypadku pełnimy rolę  administratora Twoich 

danych osobowych. 

 

2.5 Czy wykorzystujemy w naszych badaniach 

dane osobowe? 

 

Staramy się ciągle doskonalić oferowane przez nas  

analizy. W tym celu prosimy naszych kandydatów 

o podanie dodatkowych informacji, takich jak 

przedział wiekowy, poziom wykształcenia, 

pochodzenie etniczne itp. Podanie takich informacji 

jest dobrowolne i nie jest wymagane do 

przeprowadzenia analizy. 

Kiedy przetwarzamy dane osobowe do badań, 

dokonujemy tego, jako administrator danych. 

Wszelkie dane osobowe przekazywane nam do 

badań będą wykorzystywane wyłącznie do celów 

badawczych i nie będą ujawniane osobom trzecim. 

Zarówno podczas przeprowadzania analizy Twoich 

danych osobowych przez naszych psychologów, jak 

i po tym procesie, będziemy przechowywać je 

bezpiecznie i w ścisłej tajemnicy. Jeżeli udostępnimy 

nasze wyniki osobom trzecim, to będą to tylko dane 

zanonimizowane, nie można będzie na ich podstawie 

zidentyfikować żadnej osoby. 

 

2.6 W przypadku, gdy pełnimy rolę 

administratora danych: jakie mamy prawne 

podstawy do wykorzystywania Twoich danych 

osobowych? 

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko 

wtedy, gdy będziemy mieć do tego odpowiednie 

podstawy prawne. W oparciu o różnorodność 

świadczonych przez nas usług, będziemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu poniżej 

przedstawione podstawy prawne: 

• w przypadku gdy wyraziłeś/aś zgodę na 

przetwarzanie przez nas Twoich danych 

osobowych; 

• przetwarzanie przez nas danych osobowych 

leży w naszym uzasadnionym interesie – 

w takich przypadkach masz prawo do wyrażenia 

sprzeciwu w kwestii przetwarzania danych, jak 

wyjaśniono w punkcie 7; 

• przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia 

kroków w celu jej zawarcia z Tobą; i/lub 

• nasze wykorzystywanie danych osobowych jest 

niezbędne do spełnienia odpowiedniego 

obowiązku prawnego lub regulacyjnego; 

• W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane 

osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie 

zgody w każdej chwili masz prawo do jej 

wycofania. Wycofanie zgody pozostaje bez 

wpływu na legalność przetwarzania danych 

osobowych przed jej wycofaniem; 

 

3. JAK CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY DANE 

OSOBOWE 

 

3.1 Jak zapewniamy bezpieczeństwo 

przetwarzania Twoich danych osobowych   

 

Wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, polityki i procedury, które 

mają na celu zniwelowanie ryzyka przypadkowego 

zniszczenia, utraty lub nieuprawnionego ujawnienia, 

czy dostępu do Twoich danych i zapewnienie 

bezpieczeństwa ich przetwarzania.  

Podejmowane przez nas środki obejmują: 

• umiejscowienie wszystkich serwerów 

używanych do analizy w wysoce bezpiecznym 

środowisku; 

• pseudonimizację i szyfrowanie danych 

osobowych; 

• zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, 

integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania; 

• zdolność do szybkiego przywrócenia 

dostępności danych osobowych i dostępu do 

nich w razie incydentu fizycznego lub 

technicznego; 

• regularne testowanie, mierzenie i ocenianie 

skuteczności środków technicznych 

i organizacyjnych mających zapewnić 

bezpieczeństwo przetwarzania; 

• nadanie  dostępu do danych osobowych tylko  

upoważnionym osobom, które wykonują 

określone obowiązki związane z wykonaniem 

usługi w zakresie prowadzonych analiz; 

• posiadanie systemów kontroli dostępu we 

wszystkich naszych biurach w Wielkiej Brytanii 
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i zapewnienie wszystkim pracownikom 

i dostawcom usług Thomas regularnych szkoleń 

w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa 

informatycznego; 

Ponieważ bezpieczeństwo danych osobowych  zależy 

również  od bezpieczeństwa komputera, którego 

używasz do komunikowania się z nami, 

i zabezpieczeń, które stosujesz prosimy o podjęcie 

odpowiednich środków w celu ochrony używanego 

przez Ciebie sprzętu. 

 

3.2 Jakie środki organizacyjne podejmujemy 

w celu ochrony danych? 

 

Oprócz podjętych środków technicznych Thomas 

zapewnia, że środki organizacyjne są traktowane 

równie poważnie, w celu zapewnienia odpowiedniej 

ochrony danych. 

W Thomas: 

• zapewniamy, że wszyscy pracownicy posiadają 

wiedzę o ochronie danych osobowych i są 

informowani o pojawiających się zagrożeniach 

bezpieczeństwa (np. o wyłudzaniu informacji czy 

złośliwym oprogramowaniu) oraz podejmujemy 

szkolenia w zakresie ochrony danych, które 

podlegają corocznej weryfikacji; 

• przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony 

danych osobowych przed zatrudnieniem 

wszystkich pracowników; 

• mamy Inspektora Ochrony Danych, który 

odpowiada za ochronę danych. Można się z nim 

skontaktować bezpośrednio w przypadku, gdy 

nasi klienci lub kandydaci mają jakiekolwiek 

wątpliwości w sprawie swoich danych oraz 

sposobu ich ochrony; 

• posiadamy systemy kontroli dostępu we 

wszystkich biurach, aby zapewnić, że tylko 

upoważnione osoby mają dostęp do naszych 

pomieszczeń; 

• zapewniamy, że dostęp do naszych systemów 

jest zaprojektowany, kontrolowany 

i monitorowany w taki sposób, aby ograniczyć 

dostęp użytkowników do danych, zapewniając 

bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas 

danych; oraz 

• dysponujemy odpowiednimi politykami 

i procedurami wspierającymi nasze środki 

techniczne; 

 

3.3 W jaki sposób i gdzie są przetwarzane 

Twoje dane osobowe 

 

Thomas zapewnia bezpieczeństwo danych klientów 

i kandydatów. Zapewniamy, że wszystkie dane 

osobowe, przetwarzane w ramach procesu analizy, 

są chronione z zachowaniem najwyższych 

standardów w zakresie bezpieczeństwa 

przetwarzania danych oraz zgodnie z obowiązującym 

prawem. Możemy przekazywać Twoje dane poza 

EOG. W przypadku transferu danych osobowych 

poza EOG zapewniamy odpowiedni poziom 

zabezpieczeń ochrony danych osobowych w oparciu 

o obowiązujące regulacje prawne i postanowienia 

umowne. 

 

3.4 Jak długo przechowujemy Twoje dane 

osobowe? 

 

Thomas przechowuje dane osobowe tak długo, jak 

jest to konieczne, do celów, dla których zostały 

pozyskane. Przy podejmowaniu decyzji o czasie 

przechowywania danych osobowych, uwzględniamy 

wszelkie wymogi dotyczące przechowywania 

określone w przepisach prawnych, o ile ustawa lub 

rozporządzenie nie stanowią inaczej; zazwyczaj 

wynosi to dwanaście (12) miesięcy po zakończeniu 

odpowiedniej usługi. Wskazane okresy przetwarzania 

danych dotyczą naszej działalności jako 

administratora danych, a nie naszej działalności jako 

podmiotu przetwarzającego lub podmiotu 

podprzetwarzającego dane osobowe. 

Jeżeli poproszono Cię o poddanie się analizie 

Thomas, Twój pracodawca lub potencjalny 

pracodawca pełni funkcję administratora Twoich 

danych osobowych. W takim przypadku Twój 

pracodawca lub potencjalny pracodawca jest 

administratorem Twoich danych osobowych 

i decyduje, jak długo będą one przetwarzane 

i zarządza procesem ich przetwarzania i usuwania 

w naszych systemach. 

Dla naszych klientów korzystających z konsultacji 

(usługa polegająca na wysyłaniu linków do wykonania 

analizy), nasz klient jest administratorem danych 

osobowych, a zatem usuniemy dane na podstawie 

jego wyraźnych instrukcji. Aczkolwiek, zgodnie z 

naszą polityką i umowami zawartymi z naszymi 

klientami, uzgodniono, że możemy usunąć wszelkie 

nie usunięte przez administratora dane osobowe 

związane z analizami po upływie 12 miesięcy po 

zakończeniu usługi (zarówno dla klientów 

korzystających z Platformy Thomas lub/i konsultacji). 

Jeżeli poddajesz się analizie bezpośrednio na stronie 

Thomas wykorzystując naszą usługę analizy "Twój 

PPA", Thomas pełni funkcję administratora Twoich 

danych osobowych. 

Działając jako administrator danych możemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas 

określony w niniejszej polityce prywatności oraz czas 

niezbędny do obrony lub dochodzenia roszczeń 
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wynikający z obowiązujących przepisów prawa.  

 

4. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH NA 

CAŁYM ŚWIECIE 

 

Thomas działa na poziomie ogólnoświatowym. 

W związku z tym, Thomas może przetwarzać, 

przekazywać i/lub przechowywać dane osobowe 

poza EOG, do Państw które podlegają różnym 

standardom ochrony danych. Przykładem takiego 

przetwarzania może być korzystanie z takich 

systemów jak Salesforce, który Thomas wykorzystuje 

do zarządzania naszymi interakcjami z klientami, 

zamówieniami klientów i w którym przechowuje dane 

o potencjalnych oraz obecnych klientach. 

Thomas podejmie odpowiednie kroki, aby zapewnić, 

że przekazywanie danych osobowych jest zgodne 

z obowiązującym prawem i spełnia wszelkie 

standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę 

Twojej prywatności i interesów, a przekazywanie jest 

ograniczone do krajów, które są uznane za 

zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej 

lub tam, gdzie jesteśmy pewni, że istnieją 

alternatywne rozwiązania chroniące Twoje prawa do 

prywatności. Pod tym względem: 

• w razie potrzeby zapewniamy, że 

przekazywanie danych w ramach Thomas 

będzie objęte umową zawartą przez 

pracowników Thomas, która zobowiązuje 

każdego pracownika do zapewnienia, że dane 

osobowe otrzymają odpowiedni i spójny poziom 

ochrony, niezależnie od tego gdzie będą 

przekazywane w ramach Thomas; 

• w przypadku, gdy przekazujemy Twoje dane 

osobowe podmiotom spoza Thomas lub osobom 

trzecim, które pomagają w dostarczaniu 

naszych produktów i usług, otrzymujemy od nich 

zobowiązania umowne w celu ochrony Twoich 

danych osobowych; i/lub 

• gdy otrzymujemy prośby o informacje od 

organów odpowiedzialnych za egzekwowanie 

prawa lub organów regulacyjnych, uważnie 

zatwierdzamy te prośby przed ujawnieniem 

jakichkolwiek danych osobowych; 

Masz prawo kontaktować się z nami w celu uzyskania 

bardziej szczegółowych informacji na temat 

wprowadzonych przez nas zabezpieczeń (w tym kopii 

odpowiednich zobowiązań umownych) oraz 

zapewnienia odpowiedniej ochrony danych 

osobowych, gdy zostaną one przekazane jak 

wspomniano powyżej. 

 

5. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE 

OSOBOWE W GRUPIE THOMAS ORAZ W 

NASZEJ MIĘDZYNARODOWEJ SIECI 

USŁUGODAWCOM, ORGANOM 

ADMINISTRACYJNYM ORAZ OSOBOM 

TRZECIM  

 

5.1 Czy współpracujemy z podmiotami 

przetwarzającymi lub podwykonawcami 

przetwarzającymi? 

 

Możliwe, że będziemy musieli udostępnić Twoje dane 

w ramach grupy Thomas, gdy takie udostępnienie 

będzie konieczne, aby zapewnić Ci nasze usługi. 

W dniu sporządzenia niniejszej polityki prywatności, 

Thomas International UK Limited posiada dwóch 

podwykonawców w ramach grupy Thomas, którzy 

pracują nad dostarczaniem naszych analiz i usług, 

którym powierza dane osobowe: 

• Thomas International UK Ltd (numer rejestrowy 

spółki: 02518079); 

• Thomas Technologies Ltd (numer rejestrowy 

spółki: 07726868); 

Współpracujemy również z podmiotami trzecimi, które 

pomagają zarządzać naszą działalnością 

i dostarczają dodatkowe rozwiązania 

wykorzystywane przez niektórych naszych klientów. 

Podmioty te zostały przez nas zobowiązane do 

zachowania poufności i przetwarzają powierzone im 

dane osobowe, w naszym imieniu i wyłącznie w celu 

świadczenia nam zakontraktowanych usług. W dniu 

sporządzenia niniejszej polityki prywatności, 

korzystamy z następujących zewnętrznych 

wykonawców: 

• Dostawca usług w chmurze - MS Azure 

(https://azure microsoft.com/en-gb/); 

• Szkolenia online – CDSM 

(https://www.cdsm.co.uk/); 

Zapewniamy, że powyższa lista będzie regularnie 

aktualizowana w celu podania informacji 

o (pod)wykonawcach, z którymi współpracuje 

Thomas w celu dostarczania naszych analiz i usług 

dla naszych klientów. 

Thomas zawsze dba, aby powierzenie przetwarzania 

danych osobowych odbywało się tylko wtedy, gdy jest 

to konieczne do realizacji usług,  a dane powierzane 

były tylko firmom zapewniającym odpowiedni poziom 

ich ochrony i bezpieczeństwo przetwarzania. 

Thomas zapewnia kontrolę nad podmiotami, którym 

powierza dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzania danych. Jest to uregulowane 

odpowiednią umową. 

 

5.2 Czy udostępniamy dotyczące Ciebie 

informacje komuś innemu? 

 

mailto:gdpr@thomas.co.uk
https://azure.microsoft.com/en-gb/
https://azure.microsoft.com/en-gb/
https://www.cdsm.co.uk/
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Możemy również udostępniać Twoje dane w sposób 

i w celach opisanych poniżej: 

• poprzez nasze organy regulacyjne, które 

działają na podstawie obowiązujących ustaw, 

rozporządzeń oraz spełniają wymogi organów 

odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, 

organów regulacyjnych i innych agencji 

rządowych; 

• możemy udostępniać zbiorczo dane 

statystyczne, informacje nieosobowe dotyczące 

odwiedzających naszą stronę internetową, 

wzorce ruchu, korzystanie ze stron 

internetowych oraz wyniki naszych działań 

badawczo-rozwojowych naszej sieci 

międzynarodowej, klientom, podmiotom 

powiązanym lub reklamodawcom;  

• jeżeli w przyszłości sprzedamy lub przeniesiemy 

część lub całość naszej działalności lub 

aktywów podmiotowi trzeciemu, będziemy mogli 

w takiej sytuacji ujawnić przetwarzane przez nas 

informacje potencjalnemu lub faktycznemu 

nabywcy naszego przedsiębiorstwa lub 

aktywów; 

 

6. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT 

MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, 

PROFILOWANIA ORAZ 

ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA 

DECYZJI 

 

6.1 Czy dostarczone przez nas analizy są 

uważane za "zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji w tym profilowanie" zgodnie z definicją 

RODO? 

 

Nie, żadna z analiz, nie opiera się na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 

Analizy te są przekazywane klientom w ramach 

szerszego procesu analitycznego wraz z innymi 

informacjami zebranymi przez klienta. 

 

6.2 Czy będziemy stosować w odniesieniu do 

Ciebie marketing bezpośredni? 

 

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na marketing 

bezpośredni będziemy mogli przetwarzać Twoje  

dane osobowe, aby informować Cię o naszych 

produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą 

być dla Ciebie interesujące. Możemy kontaktować się 

z Tobą drogą mailową, pocztową, telefonicznie lub za 

pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, 

które naszym zdaniem mogą okazać się pomocne. 

We wszystkich przypadkach będziemy szanować 

Twoje preferencje dotyczące sposobu, w jaki chcesz, 

abyśmy informowali Cię o naszych usługach 

i promocjach. 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na 

marketing bezpośredni: 

• podejmiemy kroki, aby ograniczyć bezpośredni 

marketing do rozsądnego i proporcjonalnego 

poziomu, a także będziemy wysyłać tylko te 

informacje, które naszym zdaniem mogą okazać 

się dla Ciebie interesujące lub istotne; 

• możesz wycofać zgodę na marketing 

bezpośredni w dowolnym momencie - możesz 

poprosić nas o zaprzestanie wysyłania maili 

o charakterze marketingowym, postępując 

zgodnie z instrukcjami w linku "anuluj 

subskrypcję", który znajdziesz we wszystkich 

wysłanych przez nas mailach o charakterze 

marketingowym. Ewentualnie możesz 

skontaktować się z nami poprzez 

gdpr@thomas.co.uk. Określ, czy chcesz, 

abyśmy zaprzestali wszelkich form marketingu 

lub tylko określonych typów (np. maile); oraz 

• możesz zmienić sposób, w jaki Twoja 

przeglądarka zarządza plikami cookie, które 

mogą być używanie do dostarczania reklam 

online, postępując zgodnie z ustawieniami 

w przeglądarce; 

Zalecamy rutynowe sprawdzanie informacji 

o prywatności i ustawień preferencji, które są 

dostępne na dowolnych platformach mediów 

społecznościowych, a także preferencji w ramach 

konta Thomas. 

 

7. PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ CI 

W ZWIĄZU Z PRZETWRZANIEM TWOICH 

DANYCH OSOBOWYCH  

 

7.1 Twoje prawa 

 

Masz prawo skontaktować się z administratorem 

danych, korzystając z danych określonych w punkcie 

8 poniżej (niezależnie od tego, czy jest to Thomas, 

czy inna spółka): 

• możesz zażądać dostępu do Twoich danych 

osobowych. Dostęp do Twoich danych 

osobowych jest bezpłatny. Będziemy jednak 

uprawnieni do pobrania opłaty w rozsądnej 

wysokości wynikającej z kosztów 

administracyjnych za dostarczenie osobie, 

której dane dotyczą, kolejnej kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu, gdy 

żądania osoby, której dane dotyczą, będzie 

ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, 

w szczególności ze względu na swój ustawiczny 

charakter; 

• możesz zażądać sprostowania danych 

mailto:gdpr@thomas.co.uk
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osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub 

nieaktualne. Jeżeli Twoje dane są nieaktualne, 

niekompletne lub niepoprawne, możesz 

poinformować o tym administratora danych, 

a Twoje dane zostaną zaktualizowane; 

• możesz w każdej chwili wycofać zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ich 

przetwarzanie odbywa się na tej podstawie 

prawnej; 

• możesz zażądać usunięcia Twoich danych 

osobowych. Jeżeli uważasz, że administrator 

danych nie powinien wykorzystywać już Twoich 

danych, ponieważ np. skończył się już cel 

w jakim były przetwarzane możesz zażądać, 

aby administrator danych usunął Twoje dane 

osobowe. Po otrzymaniu wniosku o ich 

usunięcie, administrator danych potwierdzi, czy 

dane zostały usunięte lub poinformuje Cię 

dlaczego nie można ich usunąć; 

• możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, 

możesz zażądać, aby administrator danych 

zaprzestał przetwarzania Twoich danych 

osobowych. Po otrzymaniu wniosku, 

administrator danych skontaktuje się z Tobą 

i poinformuje Cię, czy jest w stanie spełnić 

Twoje żądanie lub czy istnieją uzasadnione 

podstawy do dalszego przetwarzania danych. 

Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych osobowych, administrator 

danych może nadal przetwarzać Twoje dane 

w celu wykonania ciążących na nim obowiązków 

prawnych lub w celu obrony lub dochodzenia 

roszczeń;  

• masz prawo do przenoszenia danych, jeżeli 

dane są przetwarzane za pomocą 

zautomatyzowanych środków (tj. z wyłączeniem 

dokumentów papierowych); 

• masz prawo do ograniczenia przetwarzania 

Twoich danych osobowych. Daje ono możliwość 

zażądania od administratora danych 

ograniczenia przetwarzania Twoich danych 

osobowych do ich przechowywania.  

Z prawa tego możesz skorzystać gdy: 

a) kwestionujesz prawidłowość danych 

osobowych;  

b) sprzeciwiasz się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania, w sytuacji gdy ich 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem;  

c) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, 

w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich 

usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy; 

d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania 

danych i czekasz na wydanie decyzji w tej 

sprawie; 

Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, aby 

potwierdzić Twoją tożsamość dla celów 

bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych przed 

ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim. 

Jesteśmy uprawnieni do pobrania opłaty w rozsądnej 

wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych 

za dostarczenie osobie, której dane dotyczą, kolejnej 

kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu, gdy żądania osoby, której dane 

dotyczą, będzie ewidentnie nieuzasadnione lub 

nadmierne, w szczególności ze względu na swój 

ustawiczny charakter. 

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się 

z nami dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje 

żądanie tak szybko, jak to możliwe, lub 

poinformujemy Cię, jeżeli będziemy potrzebować 

dodatkowych informacji, aby spełnić Twoje żądanie. 

Nie zawsze jesteśmy w stanie w pełni spełnić Twoje 

żądanie, na przykład, jeżeli miałoby to wpływ na 

obowiązek zachowania poufności, do którego 

jesteśmy zobowiązani, lub jeżeli jesteśmy zobligowani 

do wykonania prawnie ciążącego na nas obowiązku 

wynikającego z obowiązujących przepisów.  

Udostępnienie Twoich danych osobowych 

W pewnych okolicznościach Thomas może być 

zobowiązany do udostępnienia Twoich danych 

osobowych, jeżeli wymaga tego prawo lub 

w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów 

odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa lub innych 

agencji rządowych. 

Thomas może udostępnić Twoje dane osobowe jeżeli 

takie działanie jest konieczne do: 

• wypełnienia prawnego obowiązku; 

• dochodzenia lub obrony roszczeń przez 

Thomas; 

• zapobiegania ewentualnym 

nieprawidłowościom w związku z usługami, 

które świadczymy; 

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 

żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej lub 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym; 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora 

lub przez stronę trzecią; 

Będziemy w stanie spełnić żądania dotyczące danych 

osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jesteśmy 

do tego upoważnieni zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami prawa. 

 

8. KONTAKT Z NAMI 

 

8.1 Zgłaszanie naruszenia danych, jeżeli 

jesteśmy administratorem danych 

 

Jeżeli uważasz, że nastąpiło naruszenie ochrony 

danych osobowych, które przetwarzamy lub nastąpiło 

niezgodne z prawem wykorzystanie lub ujawnienie 

tych danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem gdpr@thomas.co.uk 

lub pod numer 01628 470980. 

Możesz skorzystać z w/w praw w przypadku, gdy 

Thomas pełni rolę administratora danych. Skontaktuj 

się z nami pod adresem sar@thomas.co.uk lub 

możesz napisać do nas na adres: 

Inspektor Ochrony Danych 

Thomas International  

[Data Protection Officer 

Thomas International] 

1st Floor, 18 Oxford Road 

Marlow, SL7~2NL 

 

8.2 Zgłaszanie naruszenia danych, jeżeli 

jesteśmy podmiotem przetwarzającym lub 

podmiotem podprzetwarzającym dane osobowe.  

 

Nawet jeżeli nie jesteśmy administratorem Twoich 

danych osobowych, możesz skontaktować się 

z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

gdpr@thomas.co.uk lub pod numer 01628 470980. 

W tym przypadku nie jesteśmy zobligowani do 

realizacji Twoich praw, zalecamy, abyś skontaktował 

się bezpośrednio z odpowiednim administratorem 

danych (zazwyczaj jest nim Twój pracodawca, 

potencjalny pracodawca lub instytucja oświatowa). 

Możemy pomóc Ci skontaktować się z nim w razie 

potrzeby lub przekazać szczegóły zapytania, skargi 

lub żądania. 

 

8.3 Rozwiązywanie problemów związanych 

z prywatnością 

 

W Thomas staramy się jak najlepiej rozwiązywać 

wszelkie problemy związane z ochroną danych 

osobowych, dlatego pamiętaj, że zawsze możesz 

skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem gdpr@thomas.co.uk.  

W każdej chwili masz prawo zwrócić się do IOD 

z każdą kwestią lub obawą dotyczącą prywatności 

danych. Dane kontaktowe IOD można znaleźć na 

https://ico.org.uk/. 
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