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Kontrola polityki CCI
• Wszystkie polityki CCI powinny być interpretowane w odniesieniu do Kodeksu Zasad.
• Zmiany w tej polityce może wprowadzać jedynie Dział Finansowy lub Dział Zapewnienia
Zgodności
(takie zmiany powinny być odnotowane powyżej).
• Lokalne polityki opracowane przez jednostki biznesowe powinny być spójne z tą polityką.
• Zapytania dotyczące zakresu i działania tej polityki należy kierować do
compliance@clearchannel.com.
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Którego podmiotu z grupy Clear Channel dotyczy ta informacja?
Niniejsza informacja o polityce prywatności i plikach cookies („Informacja”) dotyczy strony
internetowej/stron internetowych Clear Channel Poland Sp. z o.o. pod adresem
www.clearchannel.com.pl z siedzibą pod adresem ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, w tym strony
www.clearchannelinternational.com oraz każdej innej strony podmiotu zależnego lub powiązanego z
grupy
Clear
Channel
International,
których
wykaz
znajduje
się
tutaj
(„Clear Channel”, „my”, „nasz”) oraz wszelkich aplikacji mobilnych, formularzy i subskrypcji
internetowych, produktów lub usług, oraz kanałów społecznościowych kontrolowanych przez Clear
Channel, w których umieszczono link do tej informacji (zwane każda z osobna „Platformą”,
a łącznie zwane „Platformami”).
Każda platforma jest kontrolowana przez poszczególne podmioty z grupy Clear Channel, zgodnie
z opisem w warunkach korzystania lub w inny sposób.

Dlaczego ta informacje jest ważna?
W zależności od tego, jak korzystają Państwo z naszych platform lub jak wchodzą z nami w interakcję
w innej formie, możemy poprosić Państwa o przekazanie nam pewnych danych osobowych, które
mogą Państwa identyfikować (osobno lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez nas
informacjami).

Clear Channel jest zaangażowany w ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z naszą polityką
wewnętrzną i obowiązującym prawem unijnym.
„Dane osobowe” oznaczają informacje o osobie fizycznej pozwalające zidentyfikować ją jako
konkretną osobę lub które odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgodnie
z definicją w obowiązującym prawie unijnym (w szczególności ogólnym rozporządzeniu UE
w sprawie ochrony danych osobowych z 2016 r.).

O czym jest ta informacja?
Ta informacja przedstawia nasze praktyki obowiązujące od 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania,
w tym gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przekazanych przez Państwa
poprzez nasze platformy.
Możemy poprosić Państwa o przekazanie tych danych po to, żebyśmy mogli skutecznie dostarczać
Państwu nasze produkty i świadczyć nasze usługi (zwane łącznie „Produktami i usługami”).
Informacja opisuje także, jak możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w związku
z promocjami, konkursami, ofertami lub kampaniami reklamowymi (zwanymi łącznie „Marketingiem
i promocją”), które możemy realizować poprzez dowolne medium albo jak możemy wykorzystywać
Państwa dane osobowe w związku z naszymi zobowiązaniami umownymi i innymi uzasadnionymi
interesami.
Mogą się zdarzyć sytuacje, gdy wystąpi uzasadniona konieczność skontaktowania się przez nas
z Państwem z celach administracyjnych lub operacyjnych w związku z Państwa rejestracją
na naszych platformach lub Państwa korzystaniem z tych platform, potencjalnym zatrudnieniem
Państwa w naszej spółce albo korzystaniem lub dostępem do naszych produktów i usług.

W jaki sposób i po co gromadzimy dane osobowe?
Administratorem danych jest Clear Channel Poland Sp. z o.o. .
Możemy gromadzić Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach (nie jest to lista
zamknięta):
1. Marketing i promocje
Możemy gromadzić Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub
naszych uzasadnionych interesów, które obejmują działania związane z marketingiem i promocją:
•
•
•
•
•

kiedy otrzymują Państwo wiadomości związane z Państwa działaniami jako klienta,
które według Państwa albo nas mogą Państwa zainteresować;
kiedy rejestrują się Państwo w celu wzięcia udziału w imprezie Clear Channel albo otrzymują
Państwo zaproszenia na przyszłe imprezy;
kiedy dane osobowe są wyraźnie i dobrowolnie przekazane przez Państwa podczas
odwiedzania naszych platform (więcej informacji w punkcie „Pliki cookies” poniżej);
kiedy nawiązują Państwo kontakt z naszym przedstawicielem handlowym przy wstępnym
omówieniu współpracy lub sprzedaży;
kiedy zapisują się Państwo na nasze listy marketingu bezpośredniego i pośredniego
(wiadomości marketingowe i promocyjne mogą być przekazywane Państwu poprzez media
społecznościowe, e-maile, pocztę lub inne kanały komunikacji);

•

•

jeżeli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych
i promocyjnych, na przykład wyrażając zainteresowanie naszymi produktami lub usługami,
albo
kiedy przekazują Państwo informacje zwrotne lub komentarze poprzez ankiety dla klientów,
konkursy, oferty lub kwestionariusze.

2. Dostęp do naszych produktów i usług, korzystanie z nich i ich zakup („Produkty lub
usługi”)
Możemy gromadzić Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody
lub naszych uzasadnionych interesów:
•
•

•
•
•
•

kiedy zwracają się Państwo z zapytaniem o konkretne materiały lub informacje poprzez nasze
platformy lub inne media;
kiedy rejestrują się Państwo w celu uzyskania dostępu do części naszych platform, które są
zabezpieczone lub od których dostęp jest w inny sposób ograniczony, np. w celu dostępu do
konta klienta czy też panelu ustawiania preferencji co do treści marketingowych;
poprzez wyrażenie przez Państwa zgody typu „opt-in” (dane są przetwarzane dopiero
po wyrażeniu zgody);
kiedy zarządzają Państwo swoimi preferencjami co do kontaktu na naszych platformach;
kiedy przekazują Państwo swoje dane do naszej bazy danych o sprzedaży albo
jeżeli są Państwo aktualnym lub potencjalnym klientem na produkty lub usługi podobne
do tych, którymi wcześniej wykazali Państwo zainteresowanie.

3. W celu wypełniania naszych zobowiązań umownych, co obejmuje między innymi:
•
•
•
•
•

dostęp Państwa do portalu;
akceptowanie naszych warunków podczas rejestracji w związku z naszymi produktami
lub usługami;
weryfikację tożsamości dla celów zapewnienia zgodność z wymogami, albo
przetwarzanie płatności, informacje dotyczące płatności oraz świadczenie usług związanych
z obsługą klienta,
w sytuacji, gdy starają się Państwo o pracę w spółce Clear Channel;

4. W inny sposób w związku z naszymi uzasadnionymi interesami, co obejmuje między
innymi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kontakt ze strony Państwa w związku z Państwa danymi osobowymi;
przegląd i poprawianie posiadanych przez nas danych osobowych;
nagrywanie przez nas rozmów telefonicznych z Państwem w celach szkoleniowych
i monitorowania;
kontakt ze strony Państwa z różnymi zapytaniami po to, żebyśmy mogli lepiej Państwu
pomagać albo
rozpatrywanie Państwa reklamacji;
pomoc w diagnozowaniu problemów z naszymi usługami;
analizowanie trendów;
śledzenie aktywności użytkowników strony internetowej (więcej informacji w punkcie „Pliki
cookies” poniżej);
zarządzanie naszymi platformami;

•
•
•

pomoc w identyfikacji Państwa;
zgłaszanie właściwym organom działalności, co do której istnieje podejrzenie, że narusza ona
prawa lub regulacje oraz
gromadzenie ogólnych danych demograficznych dla wykorzystania w sposób zbiorowy.
Jakie dane osobowe gromadzimy?

Rodzaje danych osobowych
Dane osobowe, o które pytamy mogą obejmować między innymi połączenie różnych informacji takich,
jak:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Państwa imię i nazwisko, adres, e-mail (co może ujawnić Państwa adres IP), numer telefonu,
data urodzenia, zawód oraz inne dane kontaktowe;
Wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje o rasie lub płci, podczas procesu rekrutacji
na stanowiska w naszej spółce; więcej informacji znajduje się poniżej w punkcie „Wrażliwe
dane osobowe”;
szczegółowe informacje dotyczące loginów podczas dostępu do zabezpieczonych części
strony internetowej;
źródła Państwa wiedzy o nas;
szczegółowe informacje dotyczące reklamacji;
wszelkie informacje, które mogą Państwo dobrowolnie nam przekazać poprzez wypełnienie
formularzy na naszych platformach, takich jak np. miejsca na „dowolną treść” na naszych
platformach (puste miejsca, gdzie można wpisywać informacje i komentarze);
Państwa transakcje z nami, w tym informacje o Państwa osobistych lub zawodowych
zainteresowaniach, potrzebach, opiniach, dane demograficzne, doświadczenie z naszymi
produktami lub usługami oraz preferencje co do formy kontaktu;
szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowych lub księgowych przeprowadzonych
na naszych platformach lub w inny sposób, w tym informacje o kartach
kredytowych/debetowych, informacje do faktury lub adres dostawy (jeżeli dokonywali Państwo
płatności za cokolwiek na naszych stronach internetowych) lub
informacje z innych źródeł, takich jak powszechnie dostępne bazy danych, informacje
od partnerów marketingowych, z mediów społecznościowych (w tym od ludzi, którzy są
Państwa znajomymi lub w inny sposób są z Państwem powiązani) oraz od innych osób
trzecich;
informacje techniczne, w tym informacje o lokalizacji, adresie IP, z którego Państwa komputer
łączy się z internetem, informacje o logowaniu, rodzaju i wersji przeglądarki, strefie czasowej,
rodzajach wtyczek do przeglądarki, systemie operacyjnym oraz platformie. Jeżeli my
używamy adresów IP, nie łączymy Państwa adresu/adresów z Państwa innymi danym
osobowymi;
informacje o przeglądaniu przez Państwo naszych platform, w tym sekwencję otwieranych
URL prowadzących do, przez i od naszych platform lub kanałów mediów społecznościowych
(w tym datę i czas), błędy w pobieraniu, długość przebywania na niektórych stronach,
informacje o działaniach na stronie (przewijanie, klikanie, ruchy kursora) oraz metody
stosowane do opuszczenia strony;
zakupy w internecie (np. co, kiedy i gdzie Państwo kupili, jak dokonano płatności, itp.)
albo urządzenia wykorzystane do dostępu do naszych produktów i usług (w tym marka, model

i system operacyjny, adres IP, rodzaj i model przeglądarki oraz identyfikator urządzenia
mobilnego)].
W pewnych okolicznościach możemy poprosić o dodatkowe dane osobowe, żeby móc udzielić
Państwu najbardziej trafnej odpowiedzi. Jeżeli nie przekażą Państwo wymaganych danych
osobowych, może to skutkować ograniczeniem Państwa dostępu do usługi albo naszych możliwości
udzielenia Państwu wsparcia.
Wrażliwe dane osobowe
Nie będziemy prosić Państwa o podanie wrażliwych danych osobowych, z wyjątkiem procesu
rekrutacji na stanowiska w spółce Clear Channel.
„Wrażliwe dane osobowe” to dane osobowe, które mogą być związane z rasą lub pochodzeniem
etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub podobnymi przekonaniami, przynależnością
do związków zawodowych, zdrowiem fizycznym lub psychicznym, aktywnością seksualną
lub informacjami o karalności. W przypadkach, gdy będą Państwo przekazywali wrażliwe dane
osobowe, poprosimy Państwa o wyraźną zgodę na wykorzystanie tych danych wyłącznie w celu,
w jakim zostały przekazane.

Państwa prawa
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 2016 r. w określonych
okolicznościach przysługują Państwu prawa związane z Państwa danymi osobowymi. Te prawa mogą
obejmować na przykład prawo do zwrócenia się do nas o poprawienie lub usunięcie Państwa danych
osobowych, prawo do wycofania zgody, prawo do poznania celu, w jakim Państwa dane osobowe są
przetwarzane oraz komu będą one ujawniane (zgodnie z prawnymi i regulacyjnymi wymogami).
Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie
z niniejszą informacją, prosimy nie przekazywać nam swoich danych osobowych przez platformę lub
w jakikolwiek inny sposób.
Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje o Państwa prawach lub wykorzystaniu przez nas
Państwa
danych
osobowych,
prosimy
o
kontakt
pod
adresem
mailowym
mydata@clearchannelint.com.
Prawo do poprawiania danych osobowych
Po przekazaniu przez Państwa danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za ich prawidłowy zapis,
ale nie jesteśmy odpowiedzialni za bieżące potwierdzanie ich prawidłowości, jeżeli nie będą Państwo
nam przekazywać uaktualnionych danych osobowych.
Jeżeli poinformują nas Państwo, że Państwa dane osobowe nie są już prawidłowe, zmienimy je
lub zaktualizujemy (w zakresie, w jakim jest to praktycznie i prawnie możliwe).
Prawo do usuwania lub ograniczenia danych osobowych
W pewnych okolicznościach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie lub ograniczenie Państwa
danych osobowych, np. gdy już tych danych nie potrzebujemy lub gdy wycofują Państwo swoją zgodę

(jeżeli ma to zastosowanie). Jeśli przekazaliśmy Państwa dane osobowe innym podmiotom,
powiadomimy je o usunięciu Państwa danych, o ile to możliwe.
Prawo do wycofania zgody
Jeżeli w dowolnym momencie wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych
osobowych w okolicznościach i celach opisanych powyżej i nie chcą Państwo, żeby Państwa dane
były dalej przez nas przetwarzane w taki sposób, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji
kontaktując się z nami, poprzez rezygnację mailem.
Prawo do rezygnacji z wiadomości marketingowych i promocyjnych
Mają Państwo prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i promocyjnych,
na otrzymywanie których wcześniej wyrazili Państwo zgodę w następujący sposób:
•
•
•
•
•

informacja o „rezygnacji” w mailu;
przez stronę http://www.clearchannel.com.pl/panel_rodo;
skontaktowanie się z nami pod adresem mydata@clearchannelint.com;
zmianę
Państwa
preferencji
w
zakresie
wiadomości
na www.clearchannel.com.pl/pl/newsletter ;
powiadomienie nas podczas przekazywania Państwa danych osobowych.

marketingowych

Jeżeli wycofają Państwo zgodę na dalsze otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych
i promocyjnych, nie będziemy się już z Państwem kontaktować w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego. Niezależnie od powyższego, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe
w oparciu o inne podstawy prawne, w szczególności w celu wykonania ciążących na nas obowiązków
prawnych, w celu wykonania łączących nas umów, czy w celu realizacji naszych prawnie
uzasadnionych interesów.
Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem
Mają Państwo prawo do tego, żeby decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu
lub profilowaniu nie dotyczyły Państwa. Taki rodzaj podejmowania decyzji realizujemy tylko wtedy,
gdy jest to konieczne do zawarcia nowej umowy bądź realizacji istniejącej umowy, albo jeżeli jest to
dozwolone przez prawo unijne lub prawo państwa członkowskiego nas obowiązujące, lub na
podstawie Państwa wyraźnej zgody.
Zawsze poinformujemy Państwa, jeżeli będziemy podejmować takie działania z wykorzystaniem
Państwa danych osobowych.
Prawo do otrzymania kopii danych osobowych
Jeżeli prawo na to zezwala mogą mieć Państwo prawo do zwrócenia się do nas w celu otrzymania
kopii posiadanych przez nas Państwa danych osobowych. Przed przekazaniem Państwu tej kopii
możemy poprosić Państwa o (i) weryfikację Państwa tożsamości oraz o (ii) przekazanie dodatkowych
informacji po to, żebyśmy mogli jak najlepiej zrealizować Państwa prośbę.
Dane osobowe dzieci
Nasze platformy nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie będziemy rozmyślnie
gromadzili ani przetwarzali poprzez nasze platformy danych osobowych dzieci.

Towary i usługi osób trzecich
Nie będziemy przesyłać Państwu informacji dotyczących towarów i usług osób trzecich spoza Clear
Channel, chyba że otrzymamy konkretną prośbę.
Strony internetowe osób trzecich
Jeżeli na naszych platformach są umieszczone linki do stron nie należących do Clear Channel, nie
jesteśmy odpowiedzialni za te strony ani nie oznacza to naszego poparcia dla linkowanych stron.
Te strony internetowe osób trzecich są regulowane innymi warunkami korzystania (w tym
informacjami o prywatności) i jedynie Państwo są odpowiedzialni za przeglądanie tych stron
i korzystanie z nich zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania. Nie jesteśmy odpowiedzialni
za sposób, w jaki strony internetowe osób trzecich postępują z Państwa danymi osobowymi. Niniejsza
informacja nie dotyczy takich stron.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Państwa dane osobowe (oraz handlowe) będą zachowane w poufności i zabezpieczone
w maksymalnym możliwym zakresie. Stosujemy właściwe środki techniczne i organizacyjne zgodne
z naszymi obowiązkami prawnymi i standardowymi praktykami branżowymi. Poza tym, zgodnie
z wymogami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r., w zakresie, w jakim
jest to zasadnie możliwe, przestrzegamy rygorystycznych procedur z zakresu bezpieczeństwa
w przechowywaniu i ujawnianiu przekazanych nam danych osobowych w celu uniemożliwienia
osobom nieupoważnionym dostępu do tych danych.
Stosujemy standardowe praktyki branżowe w celu ochrony poufności Państwa danych osobowych,
w tym zabezpieczenia „firewall” oraz narzędzia SSL. Traktujemy Państwa dane osobowe jako wartość
majątkową, którą należy chronić przed utratą, zmianą, zniszczeniem lub dostępem osób
nieupoważnionych i którą nasi pracownicy muszą zachować w poufności, a także stosujemy wiele
technik zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych osobowych przed dostępem
nieupoważnionych użytkowników z Clear Channel i spoza Clear Channel. Stosujemy także
wewnętrzne zabezpieczenia, które przyznają dostęp do danych osobowych użytkowników tylko tym
pracownikom, którzy potrzebują tych danych do realizacji określonych funkcji. Niemożliwe jest
zagwarantowanie bezpieczeństwa danych, ale my zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania
w przypadku naruszenia tego bezpieczeństwa.
Przekazywanie danych osobowych
Osoby trzecie
Nie będziemy przekazywać osobom trzecim niezagregowanych danych osobowych umożliwiających
identyfikację osób z wyjątkiem przekazywania ich osobom trzecim przetwarzającym dane zgodnie z
umową o przetwarzaniu danych zawierającą takie same warunki, jak opisano w niniejszej informacji,
w sytuacji, gdy jest konieczne zaangażowanie osoby trzeciej świadczącej usługi w celu realizacji
naszych zobowiązań umownych lub gdy jest to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem.
Przekazywanie danych do administratorów wewnątrz grupy
Clear Channel Sp. z o.o. jest częścią grupy spółek, którymi zarządza Clear Channel International,
spółka z siedzibą pod adresem 33 Golden Square, London W1F 9JT. Spółkami matkami Clear
Channel International są notowane na giełdzie w USA spółki iHeart Media Communications i Clear

Channel Outdoor Holdings. Od czasu do czasu w naszym uzasadnionym interesie może okazać się
konieczne przekazywane danych osobowych zgromadzonych przez Clear Channel Sp. z o.o.
do jednostki głównej i jej spółek matek z USA oraz ich podmiotów przetwarzających dane.
Przekazywanie danych poza Unię Europejską
W krajach nie należących do Unii Europejskiej mogą obowiązywać prawa dające mniejszą ochronę
danych niż prawa kraju, w którym Państwo mieszkają. Jeżeli ma to miejsce (np. w przypadku Stanów
Zjednoczonych), przekazywanie przez nas danych będzie regulowane standardowymi klauzulami
umownymi odnoszącymi się do przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską (lub poza
jurysdykcje, które Unia Europejska uznaje za „odpowiednie” w zakresie prywatności danych). Nie
będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Unię Europejską z jakiegokolwiek innego
powodu niż te opisane w niniejszej informacji, chyba że będziemy do tego zobowiązani na mocy
obowiązującego prawa.
Sprzedaż lub fuzja
W przypadku sprzedaży spółki Clear Channel lub jej majątku innemu podmiotowi spoza grupy Clear
Channel lub fuzji z podmiotem spoza grupy Clear Channel, należy się spodziewać, że część
lub całość danych osobowych zgromadzonych przez Clear Channel może zostać przekazana spółce
kupującej/spółce powstałej w wyniku fuzji. Jeżeli to nastąpi, podejmiemy starania, żeby zobowiązać
przejmującą nas spółkę do wykorzystywania wszelkich przekazywanych jej danych osobowych w
sposób zgodny z obowiązującym prawem i niniejszą informacją, ale nie możemy zagwarantować, że
będzie możliwe nałożenie na nią takiego wymogu lub że spółka przejmująca się do tego wymogu
zastosuje.

Przechowywanie danych osobowych
Jeżeli przekażą nam Państwo swoje dane osobowe, będą one przechowywane przez okres Państwa
relacji z nami, okres wymagany w obowiązującym prawie lub inny rozsądny okres (a my lub osoby
trzecie przetwarzające dane zmienimy lub usuniemy Państwa dane osobowe, gdy nie będą już dłużej
potrzebne).
Pliki cookies
Jakich plików cookies używamy, dlaczego ich używamy i jakie to ma dla Państwa znaczenie
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zazwyczaj zawierające litery i liczby (oraz znacznik ID), które są
zapisywane na Państwa komputerze lub telefonie komórkowym, kiedy wchodzą Państwo na nasze
platformy. Pliki cookies pozwalają stronie internetowej rozpoznać Państwa urządzenie i czynności w
trakcie przeglądania, jeżeli wracają Państwo na daną stronę lub jeżeli odwiedzają Państwo inną
stronę internetową, która rozpoznaje takie same pliki cookies.
Różne pliki cookies pełnią różne funkcje. Niektóre pomagają w poruszaniu się po stronie poprzez
zapisywanie Państwa preferencji, przez co łatwiej jest ze strony korzystać. Inne identyfikują produkty,
towary lub usługi, którymi mogą Państwo być zainteresowani i są używane do dopasowania reklam
do Państwa potrzeb.
Kiedy wchodzą Państwo na nasze platformy:

Stałe pliki cookies umożliwiają naszej stronie rozpoznanie Państwa, kiedy znów odwiedzą
Państwo naszą stronę. Dzięki temu uzyskujemy przydatne dane, które pomagają nam
zoptymalizować naszą stronę i Państwa wizyty na niej.
Tymczasowe pliki cookies istnieją tylko na czas danej wizyty Państwa, gdy mają Państwo
otwartą przeglądarkę. Nie są przechowywane na Państwa twardym dysku i są wymazywane
po wyjściu z przeglądarki.
Tych plików cookies używamy, żeby zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony, dzięki
czemu możemy korzystanie z naszej strony ulepszyć. Dane użytkowników są zanonimizowane.
Wtyczki mediów społecznościowych
Na wielu podstronach na naszej stronie internetowej zobaczą Państwo „wtyczki mediów
społecznościowych”. Pozwalają one podzielić się lub zaznaczyć zawartość naszej strony.
Media społecznościowe, takie jak Twitter, Google, Facebook i LinkedIn, mogą gromadzić informacje
o Państwa korzystaniu z internetu. Jeżeli są Państwo zalogowani na którejś z tych stron, mogą one
zapisywać informacje, czy odwiedzają Państwo nasze platformy i jakie konkretnie strony na tych
platformach, nawet jeżeli nie skorzystają Państwo z wtyczki.
Należy sprawdzić politykę każdej z tych stron dotyczącą prywatności i plików cookies, żeby
sprawdzić, jak konkretnie wykorzystują one dane o Państwu oraz żeby się dowiedzieć, jak z tego
zrezygnować lub jak takie dane usunąć.
Więcej informacji
1. Pliki cookies na Facebooku
2. Pliki cookies na Twitterze
3. Pliki cookies na Google
4. Pliki cookies na LinkedIn

Samodzielne zarządzanie plikami cookies
Jest wiele sposobów, w jaki mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies na swoim
komputerze/urządzeniu. Więcej informacji znajduje się na stronie Polityka Cookies.
Jeżeli korzystają Państwo z internetu na więcej niż jednym komputerze/urządzeniu, ważne jest, żeby
upewnić się, że każda przeglądarka jest skonfigurowana zgodnie z Państwa preferencjami co do
plików cookies.
Jak Clear Channel prosi o zgodę na używanie plików cookies?
Clear Channel przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących plików cookies. Podczas
wizyty na naszej platformie pojawi się wyskakujące okienko. Mogą Państwo samodzielnie wyłączyć
pliki cookies w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki (więcej informacji o tym, jak to
zrobić można znaleźć w zakładce wszystkoociasteczkach.pl/co-jesli-nie-lubisz-ciasteczek/ )
Jeżeli zdecydują się Państwo na wyłączenie plików cookies muszą być Państwo świadomi, że
niektóre części naszych platform mogą nie działać prawidłowo i że jest prawdopodobne, że Państwa

korzystanie z platformy nie będzie liczone i mierzone jak opisano powyżej, więc nie będziemy mogli
uwzględnić Państwa działań podczas analizy danych lub próbując udoskonalić nasze usługi na
podstawie tych analiz.

Skontaktuj się z nami
Jeżeli mają Państwo jakieś komentarze, skargi, zapytania lub pytania odnośnie do tej informacji,
Państwa praw, naszych materiałów marketingowych i promocyjnych czy też naszych produktów
i usług, mogą Państwo skontaktować się z naszym głównym specjalistą ds. prywatności danych
pisząc maila albo pismo do naszego Działu ds. prywatności danych:
Główny specjalista ds. prywatności danych
Dział ds. prywatności danych
Clear Channel International
33 Golden Square
Londyn, Zjednoczone Królestwo
W1F 9JT
E-mail: mydata@clearchannelint.com
Mogą się także Państwo skontaktować z organem ochrony danych. W przypadku Clear Channel
organem ochrony danych jest brytyjski UK Information Commissioner’s Office, z którym można
skontaktować się mailem.

Zmiany niniejszej informacji
Niniejsza informacja podlega okresowemu przeglądowi w celu sprawdzenia, czy jest zgodna
z obowiązującym prawem.
Zachowujemy wszelkie obowiązujące prawa własności do gromadzonych informacji. Zastrzegamy
sobie prawo do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania zapisów tej informacji. Wszelkie
zmiany niniejszej informacji będą publikowane tutaj, w związku z czym zachęcamy do regularnego
sprawdzania tej strony.

Obowiązujące prawo
Niniejsza informacja podlega prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej.

