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COMMERCIAL METALS COMPANY  

 

Polityka prywatności i plików cookies  

 

Obowiązuje od:  18 stycznia 2019 

  

Wstęp  

 

Administratorem tej strony oraz administratorem danych osobowych osób ją odwiedzających jest 

Commercial Metals Company, dane kontaktowe dostępne są tutaj. Odwiedzający stronę mogą 

kontaktować się z oddziałami CMC w Europie bezpośrednio klikając tutaj. Niniejsza polityka 

prywatności i plików cookies (“Polityka Prywatności”) dotyczy sposobu, w jaki Commercial 

Metals Company oraz nasze spółki zależne i stowarzyszone, z wyłączeniem spółek w 

Europie(“CMC”, “nasz”, “nas” lub “my”) gromadzi, wykorzystuje i przekazuje informacje o 

odwiedzającym, w tym, informacje o tym kiedy strona internetowa jest odwiedzana, o 

powiadomieniach mailowych, aplikacjach mobilnych, aplikacjach mediów społecznościowych, 

widżetach oraz innych usługach online („Usługi”), jak również wyborach i prawach z nimi 

związanych. Korzystając z naszych Serwisów/ Usług, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, 

wykorzystywanie oraz przekazywanie informacji zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. 

 

Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności przez Administratora nie dotyczą spółek 

zależnych Commercial Metals Company z siedzibą w Unii Europejskiej.  

 

 

Podsumowanie kluczowych zagadnień  

 

Gromadzenie i 

wykorzystywanie 

informacji  

Jako organizacja typu B2B (świadcząca usługi dla biznesu) gromadzimy 

informacje o imionach i nazwiskach, danych kontaktowych oraz inne Dane 

Osobowe związane z zakupami, obsługą klienta, komentarzami, rejestracją 

na stronie, analizą, marketingiem, usługami lokalizacyjnymi, rekrutacją 

oraz do realizowania innych celów biznesowych i zgodności z przepisami. 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 

Bezpieczeństwo Posiadamy uzasadnione handlowo środki techniczne i organizacyjne oraz 

zabezpieczenia w celu ochrony Danych Osobowych przed utratą, 

niewłaściwym użyciem, zmianą lub nieumyślnym zniszczeniem. Kliknij 

tutaj, aby dowiedzieć się więcej 

Pliki Cookies Wykorzystujemy pliki cookies związane z Usługami oraz zapewniamy 

możliwość wyboru w zakresie korzystania z plików cookies, w tym 

śledzenia i reklamowania przez podmioty trzecie.  Kliknij tutaj, aby 

dowiedzieć się więcej. 

Informacje 

przekazywane 

do osób trzecich  

 

Przekazujemy Dane Osobowe, które są konieczne do zrealizowania 

transakcji, odpowiedzi na zapytania oraz do zrealizowania innych celów 

biznesowych.   

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.  

https://www.cmc.com/pl/global/contact/contact
https://www.cmc.com/pl/global/contact/contact


  

 
 

2 

8426668-v1\WASDMS 

Linki do stron 

osób trzecich 

Ze względu na fakt, iż nasze Serwisy mogą zawierać linki do stron mediów 

społecznościowych oraz aplikacji mobilnych, które są administrowane i 

zarządzane przez osoby trzecie, nie odpowiadamy za treść lub praktyki 

dotyczące prywatności na tych stronach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się 

więcej.. 

Dostęp do usług 

poza 

terytorium 

Stanów 

Zjednoczonych 

Dane osobowe przekazane nam lub przez nas pozyskane w inny sposób są 

przetwarzane w Stanach Zjednoczonych w celu wykonania Usług lub w 

innych celach podanych w niniejszej polityce. Zapewniamy odpowiednią 

ochronę w zakresie transferu transgranicznego tam, gdzie jest to 

przewidziane przepisami prawa. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 

Wybory i 

prawa  

Maja Państwo kontrolę nad sposobem wykorzystywania przez nas Danych 

Osobowych w celach bezpośredniego marketing oraz określone prawa do 

dostępu, sprostowania, usunięcia oraz innych działań w zakresie Danych 

Osobowych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.   

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 

Inne kwestie  W niniejszej polityce ujęte zostały inne informacje dotyczące: (i) podstaw 

prawnych do gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych, (ii) 

konsekwencjach niepodania Danych Osobowych, (iii) 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, (iv) przechowywania danych 

oraz (v) spraw dotyczących pracowników i wykonawców. Kliknij tutaj, 

aby dowiedzieć się więcej.    

Zmiany  Jeżeli w treści polityki wprowadzimy istotne zmiany, informację taką 

opublikujemy na stronie zanim wejdzie w życie.    Kliknij tutaj, aby 

dowiedzieć się więcej. 

Kontakt  W przypadku pytań prosimy o kontakt z nami w sposób opisany poniżej.   

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 

 

 

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji  

 

W czasie korzystanie przez Państwa z naszych Usług możemy gromadzić od Państwa informacje 

identyfikowalne osobowo (“Dane Osobowe”), dotyczące:  

 

• Imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika, nazwy spółki, stanowiska oraz 

adresu (“Informacje kontaktowe”).  

• Numerów kart kredytowych, daty ważności kart, adres do wystawienia faktury, adres 

wysyłki, kod oraz inne szczegóły dotyczące płatności (“Informacje o płatnościach”). 

Danych o uczestnictwie w targach, konferencjach, referencjach, stowarzyszeniach, 

zainteresowaniu produktem/usługą, zapytaniach i preferencjach (“Dane marketingowe”).    

• Dane udostępnione przez osoby aplikujące do pracy lub inne osoby poprzez Serwisy lub 

za pomocą środków w trybie off-line w związku z możliwością zatrudnienia („Dane 

kandydatów”).  

 

Możemy również gromadzić dodatkowe informacje od i o Państwie, w tym informacje o: 
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• Oglądanych stronach i produktach, rzeczach dodanych do koszyka, obejrzanych 

reklamach, e-mailach od nas, które Państwo otwarli, rodzaju przeglądarki, systemie 

operacyjnym, adresie IP oraz informacje o urządzeniu, plikach cookies oraz innych 

danych powiązanych z urządzeniem, danych dotyczących korzystania z Usług („Dane 

analityczne”). 

• Informacje, które nie identyfikują Państwa z imienia lub w indywidualny sposób, takie jak 

dane zbiorcze, i/lub informacje anonimowe lub dane pozbawione elementów 

pozwalających na identyfikację (“Dane nieosobowe”). 

• Możemy również gromadzić informacje dostępne publicznie pochodzące z baz danych 

osób trzecich, takich jak urząd pocztowy, w celu weryfikacji adresu wysyłki. 

 

W niektórych jurysdykcjach, dane analityczne oraz dane nieosobowe mogą być uważane za Dane 

Osobowe i tak są wówczas traktowane.  

 

Informacje, które Państwa dotyczą, będziemy przechowywać przez okres wskazany w celach 

opisanych poniżej. 

 

Informacje dotyczące Państwa są wykorzystywane w następujących celach:  

• Zakupy: Dane kontaktowe oraz dane o płatnościach wykorzystywane w celu 

zrealizowania zakupów dokonanych przez Państwa za pomocą naszych Serwisów.  

• Obsługa klienta : Dane kontaktowe wykorzystywane są w celu otrzymywania i 

odpowiadania na Państwa pytania o produkty, usługi lub gwarancje. W celu odniesienia 

się do zadawanych pytań możemy potrzebować dodatkowych informacji o Państwa 

transakcjach. 

• Opinie: Wykorzystujemy takie dane jak imię, nazwisko, adres mailowy, zakupione 

produkty oraz inne treści stworzone przez użytkownika podczas oceniania produktów lub 

dzielenia się opiniami na forum (np. blogi, fora dyskusyjne). 

• Rejestracja na stronie: Dane kontaktowe wykorzystywane są w procesie zakładania 

konta na naszych Serwisach. W celu zapewnienia bardziej spersonalizowanej usługi 

wykorzystywane są również Dane analityczne,  treści stworzone przez użytkownika oraz 

inne udzielone nam informacje.  

• Dane analityczne: Korzystanie  z Serwisów oznacza, że automatycznie gromadzone i 

wykorzystywane są Dane analityczne w celu ciągłej poprawy funkcjonowania naszych 

Serwisów, ochrony bezpieczeństwa oraz efektywnego funkcjonowania naszych Serwisów 

oraz systemów teleinformatycznych.  

• Marketing: Dane kontaktowe, marketingowe, analityczne  mogą być wykorzystywane do 

przesyłania korespondencji marketingowej,  chyba, że użytkownik nie wyraził zgody na 

taką komunikację, oraz w celu przeprowadzania badań rynkowych albo jeżeli zgoda jest 

wymagana przepisami prawa (opt-in), a Państwo nie wyrazili zgody na otrzymywanie 

takiego rodzaju komunikacji.  

• Usługi lokalizacyjne: W celu przesłania Państwu informacji o najbliżej znajdującym się 

sprzedawcy oferującym nasze produkty, wykorzystywane są dane tj. adres, kod pocztowy, 

oraz za zgodą, informacje lokalizacyjne dotyczące urządzeń mobilnych i innych. 
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• Rekrutacja i zatrudnienie: W przypadku wyrażenia zainteresowania pracą w CMC, 

wykorzystywane mogą być Dane kontaktowe oraz Dane kandydatów w celu rozważenia 

zatrudnienia oraz możliwości wykonawczych, jak również w celu spełnienia procedur 

związanych z objęciem nowego stanowiska.. 

• Zarządzanie zgodnością: W celu spełnienia obowiązków związanych ze zgodnością oraz 

prawem oraz wykonania naszych praw możemy wykorzystywać Państwa Dane 

Kontaktowe, Informacje o płatnościach, Informacja o osobach rekrutujących się oraz dane 

analityczne.   

 

Bezpieczeństwo  

 

Stosujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia środki techniczne i organizacyjne oraz 

zabezpieczenia, aby ułatwić ochronę Danych osobowych Użytkownika przed utratą, 

niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub niezamierzonym zniszczeniem, w tym wymagając, 

tam, gdzie jest to wymagane przez prawo lub w inny odpowiedni sposób, aby usługodawcy, którzy 

uzyskują dostęp do Danych osobowych lub przetwarzają Dane osobowe w naszym imieniu, 

zachowali takie zabezpieczenia. Dążymy do szyfrowania numerów kart kredytowych z transakcji 

e-commerce prowadzonych na naszej stronie internetowej przy użyciu technologii SSL (Secure 

Socket Layer), 

 

Zważywszy, że żadna metoda transmisji internetowej lub elektronicznego przechowywania nie 

jest w 100% bezpieczna lub wolna od błędów, nie możemy zagwarantować absolutnego 

bezpieczeństwa. Ważne jest, aby Użytkownik chronił się przed nieupoważnionym dostępem do 

swojego hasła i komputera. Prosimy o upewnienie się, że po zakończeniu korzystania ze 

współdzielonego komputera dokonano wylogowania. Jeżeli mają Państwo powody, aby sądzić, że 

Państwa interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeżeli uważają Państwo, że 

bezpieczeństwo jakiegokolwiek konta, które mogli Państwo u nas posiadać, zostało naruszone), 

prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie,  kontaktując się ze swoim 

przedstawicielem ds. biznesowych lub przedstawicielem handlowym, bądź też wysyłając wiadomość 

e-mail korzystając z formularza dostępnego tutaj.   

 

Pliki cookie 

 

Używamy plików „cookie”, małego pliku tekstowego przesyłanego do urządzenia Użytkownika, 

wraz z podobnymi technologiami (np. technologie znaczników internetowych, sygnalizatorów 

web beacon i wbudowanych skryptów) (razem zwanych „plikami cookie”), aby zapewnić lepsze, 

bardziej spersonalizowane doświadczenie Użytkownika. Więcej informacji na temat plików 

cookie i innych podobnych technologii oraz ich działania można znaleźć na stronie internetowej 

www.allaboutcookies.org.  
 

Jak wykorzystujemy pliki cookie? 
 

Pliki cookie są wykorzystywane przez nas do: 

 

https://www.cmc.com/en/americas/pages/privacy.aspx
http://www.allaboutcookies.org/
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• usprawnienia doświadczenia Użytkownika (np. zachowywania przedmiotów w koszyku 

z zakupami pomiędzy wizytami), 

• zapamiętywania preferencji Użytkownika (np. język przeglądania, informacje o 

logowaniu do konta), 

• Pomóc nam zrozumieć i poprawić sposób, w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony, 

w tym które z naszych stron i produktów są najczęściej oglądane. 

 

Możemy również zezwolić stronom trzecim na umieszczanie plików cookie na urządzeniu 

Użytkownika za pośrednictwem Usług, aby: 

 

• pomóc nam zrozumieć i poprawić sposób, w jaki odwiedzający korzystają z naszej 

witryny, w tym które z naszych stron i produktów są przeglądane najczęściej, 

• skuteczniej sprzedawać nasze produkty i usługi oraz reklamować inne produkty i usługi, 

które mogą być dla Użytkownika interesujące,  

• pozyskiwać informacje zwrotne na temat produktów i usług, oraz  

• umożliwiać Użytkownikowi angażowanie się w promocje w ramach mediów 

społecznościowych (np. klikając na przycisk „Lubię to” w witrynie internetowej). 

 

Pliki cookie, z których korzystamy w ramach Usług, są zazwyczaj podzielone na następujące 

kategorie: 

• Ściśle niezbędne pliki cookie: są one niezbędne do działania Usług. Te pliki cookie są 

plikami sesyjnymi, które są kasowane po zamknięciu przeglądarki. 

• Pliki cookie analityczne i dot. wydajności: pozwalają nam one rozpoznać i policzyć liczbę 

Użytkowników Usług oraz zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy ci poruszają się po 

Usługach.  Pomaga to poprawić działanie usług, na przykład poprzez zapewnienie, że 

użytkownicy mogą łatwo znaleźć to, czego szukają.  Te pliki cookie są plikami sesyjnymi, 

które są kasowane po zamknięciu przeglądarki.   Używamy Google Analytics i poniżej 

można znaleźć informacje o tym, jak kontrolować wykorzystanie plików cookie przez 

Google Analytics. 

• Pliki cookie związane z odbiorcami: zapisują one sposób korzystania przez Użytkownika 

z Usług i odwiedzonych stron.   Te pliki cookie można usunąć za pomocą ustawień 

przeglądarki.  Współpracujemy również z zewnętrznymi firmami reklamowymi, które 

umieszczają własne pliki cookie lub podobną technologię w przeglądarce lub urządzeniu 

Użytkownika, gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową i inne strony 

internetowe osób trzecich, w celu obsługi niestandardowych reklam dla Użytkownika 

podczas przeglądania Internetu. Poniżej znajdują się dalsze informacje na temat tego, w 

jaki sposób można kontrolować pliki cookie osób trzecich. 

 

Co zrobić, jeżeli nie życzą sobie Państwo plików cookie na Państwa urządzeniu? 

 

W zakładce Opcje/Ustawienia większości przeglądarek internetowych można znaleźć informacje, 

jak zarządzać plikami cookie i innymi technologiami, które mogą być przesyłane do urządzenia, 

w tym jak wyłączyć takie technologie. Chociaż nie wszystkie pliki cookie i podobne technologie, 

z których korzystamy, są wymagane do korzystania z Usług, całkowite wyłączenie tych 
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technologii może uniemożliwić prawidłowe działanie Usług i wyłączyć funkcje, które pozwalają 

w pełni korzystać z oferowanych przez nas Usług.  Niektórzy zewnętrzni dostawcy plików cookie 

mogą również oferować rezygnację ze śledzenia dla swoich specyficznych plików cookie.  Na 

przykład Google oferuje rezygnację z Google Analytics, pliku cookie strony trzeciej, z którego 

korzystamy, jeżeli pobiorą Państwo i zainstalują dodatek do przeglądarki z funkcją rezygnacji z 

Google Analytics, odwiedzając następującą stronę internetową: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.   

 

Zasadniczo można zrezygnować z otrzymywania od członków Network Advertising Initiative 

lub Digital Advertising Alliance reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedzając ich strony 

do rezygnacji: (http://www.networkadvertising.org/choices/) oraz 

(http://www.aboutads.info/choices/). Przy rezygnacji z tych linków, należy pamiętać, że reklamy 

wciąż mogą być wyświetlane. Nie będą one po prostu spersonalizowane w oparciu o Państwa 

zainteresowania.   

 

Niektóre przeglądarki internetowe posiadają funkcję „Nie śledź” (ang. Do Not Track), która 

sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcą Państwo, aby Państwa aktywność 

online była śledzona. Biorąc pod uwagę, że nie ma jednolitego sposobu, w jaki przeglądarki 

komunikują sygnał „Nie śledź”, nasza strona obecnie nie interpretuje, nie reaguje ani nie zmienia 

swoich praktyk, gdy otrzymuje sygnały „Nie śledź”.  

  

Informacje udostępniane stronom trzecim 

 

Państwa Dane osobowe udostępniamy wyłącznie firmom, organizacjom i osobom fizycznym 

spoza CMC, zgodnie z poniższym opisem: 

 

• Podmioty stowarzyszone i partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać Państwa Dane 

osobowe podmiotom stowarzyszonym CMC, jak również innym firmom, w tym naszym 

niepowiązanym dealerom, producentom i dostawcom, w celu skontaktowania się z 

Państwem w sprawie ich produktów, usług lub innych ofert, które mogą być dla Państwa 

interesujące. Możemy również przekazywać Państwa Dane osobowe innym podmiotom 

biznesowym należącym do CMC w USA i na całym świecie z wyłączeniem spółek w 

Europie (patrz lista naszych spółek zależnych i stowarzyszonych). Wchodząc na nasze 

strony internetowe, rejestrując się w celu zarejestrowania u nas konta lub usługi, lub w inny 

sposób udostępniając nam swoje Dane osobowe, w zakresie wymaganym przez 

obowiązujące prawo oraz w przypadku, gdy nie ma zastosowania alternatywna podstawa 

prawna, wyrażają Państwo zgodę na takie przekazanie swoich Danych osobowych w 

globalnej sieci podmiotów CMC. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, 

mogą Państwo dokonać wyboru w zakresie ujawniania tych informacji, prosimy zapoznać 

się z poniższą sekcją Wybory i prawa. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje stron 

internetowych niepowiązanych stron trzecich ani żadnych innych stron internetowych, 

które nie zawierają odnośników do niniejszej Polityki Prywatności. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
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• Dostawcy usług.  Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe podmiotom 

stowarzyszonym i niestowarzyszonym, które wykonują w naszym imieniu zadania 

związane z naszą działalnością. Zadania te obejmują przetwarzanie płatności, realizację 

zamówień, dostarczanie pakietów, usługi lokalizacyjne, analizę danych dotyczących 

wykorzystania witryny, obsługę klienta, obsługę poczty elektronicznej i pocztowej, usługi 

marketingowe oraz usługi z zakresu handlu społecznego i mediów (np. Facebook, oceny, 

recenzje, recenzje i fora). Zewnętrzni dostawcy usług otrzymują Dane osobowe 

Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do pełnienia swojej roli, a my 

zobowiązujemy ich, aby nie wykorzystywali Danych osobowych Użytkownika do żadnych 

innych celów. 

• Audytorzy i doradcy. Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe audytorom w celu 

wykonania funkcji audytorskich oraz doradcom w celu świadczenia usług doradztwa 

prawnego i innych porad. 

• Zgodnie z wymogami prawa lub gdy jest to stosowne względem wymogów prawnych. 

Wykorzystamy i ujawnimy Państwa Dane osobowe, jeżeli będzie to konieczne lub 

stosowne:  

o zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem obowiązującym poza krajem 

zamieszkania Użytkownika, w celu zapewnienia zgodności z procedurami 

prawnymi oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski organów publicznych i 

rządowych, w tym organów publicznych i rządowych poza krajem zamieszkania 

Użytkownika; 

o aby wyegzekwować przestrzeganie naszych regulaminów, łącznie z dochodzeniem 

w sprawie potencjalnych naruszeń tych regulaminów; 

o aby wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać kwestie związane z 

oszustwami, bezpieczeństwem lub zagadnieniami technicznymi; 

o aby chronić naszą działalność lub działalność naszych podmiotów 

stowarzyszonych; aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub 

własność i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, Państwa lub innych osób; 

o oraz aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych środków zaradczych lub 

ograniczyć szkody, jakie możemy ponieść.  

• Transfery biznesowe. Możemy przekazać informacje o Użytkowniku stronie trzeciej w 

przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia, przekazania 

lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, marek, podmiotów 

stowarzyszonych, zależnych lub innych aktywów. 

• W oparciu o zgodę Użytkownika. Możemy udostępniać lub ujawniać Dane osobowe 

Użytkownika na jego polecenie lub za jego zgodą. 

 

Możemy udostępniać zbiorcze Informacje nieosobowe publicznie i z naszymi partnerami - takimi 

jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane witryny. Na przykład, możemy publicznie 

udostępniać informacje w celu pokazania trendów dotyczących ogólnego korzystania z naszych 

usług lub produktów. 

   

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy informacji o 

Użytkowniku z naszymi podmiotami powiązanymi, zależnymi, usługodawcami lub partnerami 
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biznesowymi dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego, chyba że wyraźnie daliśmy 

Użytkownikowi możliwość wyrażenia zgody na lub rezygnacji z ujawniania takich informacji 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

 

Linki do stron osób trzecich 

 

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do serwisów społecznościowych i innych stron internetowych 

oraz aplikacji mobilnych, które są obsługiwane i kontrolowane przez osoby trzecie. Chociaż 

staramy się umieszczać odnośniki jedynie do stron, które podzielają nasze wysokie standardy i 

szanują prywatność Użytkowników, nie bierzemy odpowiedzialności za treść lub praktyki w 

zakresie prywatności stosowane przez inne strony.  O ile nie określono inaczej, wszelkie Dane 

osobowe, które Użytkownik udostępni takiej stronie internetowej strony trzeciej będą zbierane 

przez tę stronę, a nie przez nas, i będą podlegać polityce prywatności tej strony, a nie niniejszej 

Polityce Prywatności. W takiej sytuacji nie będziemy mieli żadnej kontroli i nie będziemy 

odpowiedzialni za wykorzystanie przez tę stronę Danych osobowych lub innych informacji, które 

Użytkownik im przekaże. 

 

Dostęp do usług poza terytorium Stanów Zjednoczonych 

 

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Usług są przechowywane na serwerach w Stanach 

Zjednoczonych i w innych miejscach w ramach transakcji związanych z Usługami. Zapewniamy 

odpowiednią ochronę dla transferów transgranicznych, zgodnie z wymogami prawa właściwego 

dla międzynarodowego transferu danych.  W odniesieniu do transferów pochodzących z 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) wdrażamy standardowe klauzule umowne 

zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz inne odpowiednie rozwiązania dotyczące transferów 

transgranicznych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  Jeżeli wymagają tego przepisy 

prawa, mogą Państwo poprosić o kopię odpowiednich mechanizmów, które posiadamy, 

kontaktując się z nami pod tym adresem. W zakresie, w jakim zgoda Użytkownika jest niezbędna 

do takiego transferu, jaki jest wymagany do korzystania z Usług, poprzez korzystanie z 

którejkolwiek z naszych Usług Użytkownik wyraża zgodę na transfer informacji do CMC w 

Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w tym w krajach, w których działają podmioty 

stowarzyszone i zależne CMC. 

 

Wybory i prawa 

 

Jeżeli założyli Państwo u nas konto online i chcielibyście zaktualizować informacje, które nam 

Państwo podaliście, mogą Państwo uzyskać dostęp do swojego konta na stronie internetowej w 

celu przeglądania i wprowadzania zmian lub poprawek do swoich informacji.  W zakresie 

wymaganym przez obowiązujące prawo, Użytkownik może mieć możliwość wyboru w 

odniesieniu do tych transferów i ujawnień opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i/lub 

dodatkowych praw dostępu, uzyskania, poprawienia, modyfikacji, sprostowania, zablokowania, 

ograniczenia, usunięcia lub usunięcia Danych osobowych, które posiadamy o Użytkowniku, 

cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę wydaną 

https://www.cmc.com/en/americas/pages/privacy.aspx
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przed wycofaniem zgody), i/lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony w 

odniesieniu do transferów Danych osobowych Użytkownika. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z 

tych praw w odpowiednim zakresie, prosimy o kontakt w sposób opisany w części Kontakt z nami. 

Użytkownik może również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych 

osobowych, w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego. Jeżeli nie chcą Państwo 

otrzymywać od nas korespondencji marketingowej lub innej, prosimy o skorzystanie z metody 

rezygnacji z subskrypcji podanej w naszej korespondencji lub o wysłanie do nas wiadomości e-

mail, korzystając z formularza dostępnego tutaj. W przypadku wystąpienia problemów, których 

nie można rozwiązać bezpośrednio z nami, w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące 

prawo można również skontaktować się z lokalnym organem ochrony Danych osobowych.  Należy 

pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji do celów związanych z 

prowadzeniem dokumentacji, do zakończenia wszelkich transakcji, które rozpoczęły się przed 

złożeniem wniosku, do ustalenia lub obrony roszczeń prawnych, lub do innych celów 

wymaganych lub dozwolonych przez prawo. 

 

Inne kwestie 

  

(i) Jaka jest prawna podstawa przetwarzania? 

 

Niektóre jurysdykcje wymagają wyjaśnienia podstawy prawnej gromadzenia i przetwarzania 

Danych osobowych.  Mamy kilka różnych podstaw prawnych, na których gromadzimy i 

przetwarzamy Dane osobowe, w tym (i) gdy jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji (np. 

gdy odpowiadamy na Państwa prośby); (ii) gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku 

prawnego (np. gdy wykorzystujemy Dane osobowe do prowadzenia ewidencji w celu uzasadnienia 

zobowiązania podatkowego); (iii) zgoda (w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, np. w odniesieniu do marketingu bezpośredniego lub 

niektórych plików cookie); oraz (iv) gdy jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów 

(takich jak np. w przypadku gdy działamy w celu podtrzymania naszych działań gospodarczych 

jako takich, włączając w to zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony usług).  W odniesieniu do 

uzasadnionych interesów, biorąc pod uwagę, że jesteśmy firmą B2B, zazwyczaj gromadzimy i 

przetwarzamy ograniczone Dane osobowe dotyczące kontaktów z klientami i innymi osobami 

działającymi w ramach swoich możliwości biznesowych, w ramach naszych ogólnych wysiłków 

na rzecz zmniejszenia wpływu na prywatność osób fizycznych.  

  

(ii) Jakie są konsekwencje nieudzielenia Danych osobowych? 

 

Nie wymaga się podawania wszystkich Danych osobowych określonych w niniejszej Polityce 

Prywatności w celu korzystania z Usług lub interakcji z nami w trybie offline, ale niektóre funkcje 

nie będą dostępne, jeżeli Użytkownik nie poda określonych Danych osobowych.  Jeżeli 

Użytkownik nie poda tych Danych osobowych, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na jego 

prośby, przeprowadzić z nim transakcji lub przedstawić mu materiały marketingowe, które w 

naszym przekonaniu mogą okazać się dla niego wartościowe.       

 

(iii) Czy uczestniczymy w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka? 

https://www.cmc.com/pl/europe/contact/personal-data-protection
https://www.cmc.com/pl/europe/contact/personal-data-protection
https://www.cmc.com/pl/global/contact/contact
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Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez udziału człowieka, w tym 

profilowania, w sposób, który wywołuje skutki prawne dotyczące Państwa lub w inny sposób 

znacząco wpływa na Państwa. 

(iv) Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

 

Dane osobowe przechowujemy zazwyczaj nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w niniejszej Polityce Prywatności, a także w innych przypadkach, gdy jest to 

konieczne do celów związanych z aspektami podatkowymi, korporacyjnymi, zgodnością z 

przepisami, zatrudnieniem, sporami sądowymi oraz innymi prawami i obowiązkami prawnymi.   

 

 (v) Jak CMC postępuje z kwestiami prywatności pracowników i wykonawców? 

 

Dane osobowe naszych pracowników i wykonawców są przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi 

zasadami i procedurami firmy i znajdują się poza zakresem niniejszej Polityki Prywatności. 

 

Zmiany 

 

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Jeżeli wprowadzimy 

istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, zamieścimy na naszej stronie internetowej 

powiadomienie zanim zmiany te wejdą w życie. Prosimy sprawdzić „Datę wejścia w życie” na 

początku niniejszej Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się, kiedy niniejsza Polityka 

Prywatności została ostatnio zmieniona. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu 

jakichkolwiek zmian do niniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na praktyki opisane w 

zmienionej Polityce Prywatności. O ile nie określono inaczej, nasza aktualna Polityka Prywatności 

ma zastosowanie do wszystkich informacji, którymi dysponujemy na temat Państwa i Państwa 

konta. 

 

Kontakt z nami 

 

Aby zadać pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub informacji, które zebraliśmy o 

Użytkowniku, Klienci powinni skontaktować się ze swoim zwykłym przedstawicielem do spraw 

biznesowych lub przedstawicielem handlowym.  

 

Inni odwiedzający stronę internetową mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, korzystając z formularza Pytania o ochronę prywatności, który można znaleźć tutaj 

lub listownie na adres: 

 

Commercial Metals Company 

Attn: Legal Department 

6565 North MacArthur Blvd. 

Suite 1300 

Irving, Texas 75039 

https://www.cmc.com/en/americas/pages/privacy.aspx

