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Oświadczenie o ochronie prywatności Ingram Micro 

Wersja z dnia: 1 listopada 2021 r. 
 

Cel i zakres 
 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Ingram Micro (dalej: „Oświadczenie o ochronie prywatności”) 
wyjaśnia zasady, według których spółka Ingram Micro Inc., spółka na prawie stanu Delaware, oraz firmy, które 
posiada lub kontroluje („Jednostki zależne”) (dalej zwane łącznie „Ingram Micro” lub „my”), gromadzą, 
wykorzystują, przechowują, przetwarzają, ujawniają i usuwają Dane osobowe (zdefiniowane w tym 
Oświadczeniu o ochronie prywatności), które nam dostarczasz lub które otrzymujemy od upoważnionych 
przez Ciebie stron trzecich, w tym m.in. poprzez naszą stronę internetową w domenie ingrammicro.com oraz 
każdą stronę internetową naszych Jednostek zależnych, na których jest opublikowane (bezpośrednio lub 
przez podanie łącza) to Oświadczenie o ochronie prywatności (zwane osobno i łącznie „Stroną internetową”), 
a które są dostępne poprzez różne środki przekazu, m.in. na komputerze, urządzeniu przenośnym lub innym 
urządzeniu (zwanych łącznie „Urządzeniem”). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności przedstawia 
również Twoje prawa w zakresie Twoich Danych osobowych. Wymagamy, aby niniejsze Oświadczenie o 
ochronie prywatności zostało zamieszczone na wszystkich stronach internetowych Ingram Micro lub 
dostarczone użytkownikowi przed rozpoczęciem gromadzenia danych osobowych lub ich przetwarzania. 
 

Firma Ingram Micro dystrybuuje i odsprzedaje produkty i usługi IT, ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, 
ale jej Jednostki zależne znajdują się na całym świecie (lista dostępna na żądanie). Ingram Micro 
dostarcza globalną technologię oraz usługi związane z łańcuchem dostaw, aby wspierać agregację chmur, 
cyberbezpieczeństwo, zarządzanie centrum danych, logistykę, dystrybucję technologii, cykl życia urządzeń 
bezprzewodowych oraz szkolenia. 
 

Więcej informacji o Ingram Micro znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale „O firmie”. 
 

Firma Ingram Micro zapewnia możliwość kupna i uzyskiwania dostępu do różnych produktów i usług 
oferowanych przez nią oraz dostawców zewnętrznych („Oferty”), zarówno bezpośrednio od firmy Ingram 
Micro, jak i poprzez odsprzedawców i dystrybutorów. KAŻDA OFERTA MOŻE PODLEGAĆ SWOJEJ 
WŁASNEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, KTÓRA MOŻE ZASTĘPOWAĆ LUB UZUPEŁNIAĆ WARUNKI 
NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI. INGRAM MICRO ZALECA CI UWAŻNĄ 
LEKTURĘ POLITYKI PRYWATNOŚCI DANEJ OFERTY, ZANIM UZYSKASZ DOSTĘP DO TEJ OFERTY 
LUB SKORZYSTASZ Z TEJ OFERTY. 
 

Zachęcamy również do przeczytania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w całości. Poniżej 
zamieszczamy jednak podsumowanie jego wybranych najważniejszych aspektów: 
 

 Każda Oferta może zawierać swoją własną politykę prywatności. Powinieneś uważnie przeczytać 
politykę prywatności danej Oferty, zanim uzyskasz dostęp do tej oferty lub skorzystasz z tej Oferty.  

 Możemy gromadzić zarówno Twoje Dane osobowe, jak i inne informacje z różnych źródeł, w tym 
Dane osobowe uzyskane od Ciebie online oraz offline. Możemy także łączyć je z informacjami o 
Tobie uzyskanymi z takich innych źródeł, jak Jednostki zależne, publicznie dostępne źródła 
informacji (w tym informacje z Twoich publicznie dostępnych profili w mediach społecznościowych) 
oraz inne strony trzecie.  

 Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać i udostępniać wyłącznie w sposób opisany w 
niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.  

 Nieprzekazanie nam Danych osobowych może uniemożliwiać nam realizację transakcji takich jak 
zakupy w ramach Ofert lub przetwarzanie Twoich transakcji. 
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 Tam, gdzie ma to zastosowanie, honorujemy Twój dobrowolny brak zgody na wykorzystywanie 
Twoich Danych osobowych w niektórych sytuacjach na mocy niniejszego Oświadczenia o ochronie 
prywatności, np. wtedy, gdy nie wyrażasz zgody na otrzymywanie od nas marketingowych 
wiadomości e-mail lub żądasz usunięcia swoich Danych osobowych. Jednak brak zgody na 
otrzymywanie od nas marketingowych wiadomości e-mail uniemożliwi nam przekazywanie 
informacji o nagrodach motywacyjnych i promocjach sprzedażowych.  

 Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające zabezpieczyć i chronić Twoje 
Dane osobowe, ale nie możemy zapewnić ani zagwarantować, że Twoje Dane osobowe będą 
całkowicie chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem przez hakerów bądź innymi 
niegodziwymi lub przestępczymi działaniami. 

 

1. Ogólne zasady przetwarzania Danych osobowych 
 

Dane osobowe będą gromadzone, przechowywane, przetwarzane i przesyłane zgodnie z ustalonymi 
politykami Ingram Micro oraz odnośnymi regulaminami i przepisami prawa federalnego, stanowego 
i miejscowego Stanów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego. 
 

Zasady przetwarzania Danych osobowych przez Ingram Micro są następujące: (1) Dane osobowe będą 
przetwarzane uczciwie i zgodnie z prawem; (2) Dane osobowe będą gromadzone do jasno określonych, 
jawnych i zgodnych z prawem celów oraz nie będą dalej przetwarzane do celów niezgodnych z tym 
podpunktem; (3) Dane osobowe zgromadzone przez firmę Ingram Micro będą odpowiednie i niezbędne w 
ramach celu ich gromadzenia oraz nie będą nadmierne w stosunku do tego celu; (4) Dane osobowe 
zgromadzone przez firmę Ingram Micro będą ścisłe i w razie konieczności aktualizowane przez nas 
najlepiej, jak potrafimy; (5) Dane osobowe będą chronione przed dostępem i przetwarzaniem przez strony 
nieupoważnione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur kontroli; 
(6) Dane osobowe zgromadzone przez firmę Ingram Micro będą przechowywane jako dane 
identyfikowalne nie dłużej, niż będzie to konieczne do celów, do których zostały zgromadzone. 
 

Jeśli firma Ingram Micro będzie przetwarzać Dane osobowe do celów innych, niż określone w niniejszym 
Oświadczeniu o ochronie prywatności, powiadomi ona o tych zmianach, celach wykorzystywania Danych 
osobowych i odbiorcach Danych osobowych. 
 

2. Gromadzenie informacji 
 

Firma Ingram Micro może gromadzić Twoje Dane osobowe z różnych źródeł, między innymi bezpośrednio 
od Ciebie, od innych Użytkowników, od odsprzedawców i dystrybutorów, od naszych sprzedawców, od 
usługodawców, od zewnętrznych dostawców informacji, od naszych klientów, od naszych Jednostek 
zależnych oraz poprzez obsługę naszej Strony internetowej. 
 

„Dane osobowe” gromadzone przez firmę Ingram Micro obejmują:  
 

 „Dane pozwalające ustalić tożsamość” takie jak Imię, Nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny 
identyfikator, stanowisko, nazwa firmy oraz numer identyfikacyjny nadany przez państwo. 

 „Dane kontaktowe” takie jak adres do rozliczeń, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów. 
 „Dane dotyczące finansów” takie jak rachunek bankowy, dane karty płatniczej i historia kredytowa. 
 „Dane dotyczące transakcji” takie jak szczegóły dwukierunkowych płatności i inne dane 

zakupionych od nas produktów i usług. 
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 „Dane techniczne” takie jak adres IP, dane logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia 
strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma 
oraz inne technologie używane na urządzeniu w celu uzyskania dostępu do naszych Stron 
internetowych. 

 „Dane profilu” takie jak nazwa użytkownika i hasło dostępu do naszej Strony internetowej, numer 
konta, dokonane zakupy lub zamówienia, Twoje zainteresowania, preferencje, komentarze 
i odpowiedzi na pytania ankietowe. 

 „Dane dotyczące użytkowania” takie jak informacje o sposobach korzystania ze Strony 
internetowej, produktów i usług. 

 „Dane dotyczące preferencji” takie jak Twoje preferencje w zakresie otrzymywania od nas i naszych 
partnerów materiałów marketingowych, a także preferencje dotyczące komunikacji. 

 „Dane kandydata” takie jak Twoja historia zatrudnienia, wykształcenie i przekazane nam w procesie 
ubiegania się o pracę świadectwa zawodowe zgodnie z definicją w Oświadczeniu na temat zasad 
ochrony prywatności podczas rekrutacji i zatrudniania w firmie Ingram Micro. 

 

Firma Ingram Micro nie gromadzi Twoich Danych osobowych szczególnych kategorii jeśli nie jest to 
wymagane prawem (w tym danych dotyczących rasy, grupy etnicznej, religii, przekonań, życia intymnego 
ani orientacji seksualnej). 
 

Firma Ingram Micro gromadzi Twoje Dane osobowe w następujący sposób: 
 

Informacje, które podajesz dobrowolnie. Możemy gromadzić Dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy 
dobrowolnie nam je podasz, Np. wtedy, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub przez Stronę 
internetową, wiadomość e-mail, chat online, formularz internetowy lub rejestracja konta internetowego, by 
uzyskać dostęp do Ofert, zarejestrować się na wydarzenie lub szkolenie, zapisać się na listę odbiorców 
wiadomości elektronicznych lub innego rodzaju zawierających treści marketingowe, promocyjne 
i informacyjne, zakupić Ofertę, zadać pytania, spróbować rozwiązać problemy związane ze Stroną 
internetową lub Ofertami, przesłać podanie o pracę bądź przekazać informacje zwrotne lub komentarze. 
 

Dane osobowe, o które prosimy, i przyczyna, w związku z którą o nie prosimy, będą podane w momencie 
wystosowania prośby o podanie Twoich Danych osobowych. 
 

Informacje, które gromadzimy automatycznie. Możemy pobierać pewne informacje automatycznie 
z Twojego urządzenia podczas Twojej wizyty na naszej Stronie. W niektórych krajach, włącznie z krajami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, te informacje mogą być uznane za Dane osobowe w rozumieniu 
obwiązujących przepisów prawa ochrony danych. 
 

Dokładniej, informacje, które gromadzimy automatycznie, mogą obejmować np. adres IP, rodzaj 
urządzenia, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia, rodzaj przeglądarki, Twój Adres MAC, ogólne 
położenie geograficzne (np. na poziomie państwa lub miasta) i inne informacje techniczne. Możemy 
również pobrać informacje o sposobie interakcji Twojego urządzenia z naszą Stroną, włącznie z 
odwiedzonymi stronami i klikniętymi łączami.  
 

Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć osoby odwiedzające naszą Stronę, tj. skąd 
pochodzą i jakie treści na Stronie je interesują. Używamy tych informacji do wewnętrznych celów 
analitycznych oraz w celu poprawy jakości i istotności informacji na Stronie. 
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Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone za pomocą tzw. plików cookie i podobnych technologii 
śledzenia, jak wyjaśniono poniżej w sekcji „Pliki cookie i inne informacje o korzystaniu ze Strony 
internetowej”. 
Od innych użytkowników. Możemy otrzymać Twoje Dane osobowe od innych użytkowników Strony 
internetowej, gdy nam je podadzą. Możemy na przykład otrzymać informacje, gdy kontaktują się z Tobą lub 
z nami przez Stronę internetową. 
 

Od odsprzedawców i dystrybutorów. Możemy uzyskać Twoje Dane osobowe od odsprzedawców 
i dystrybutorów, którzy kupują od nas dostępne Oferty i przedstawiają je Tobie. 
 

Od naszych sprzedawców. Możemy uzyskać Twoje Dane osobowe od zewnętrznych sprzedawców, którzy 
udostępniają Oferty za naszym pośrednictwem. 
 

Od klientów. Możemy uzyskać Twoje Dane osobowe od zewnętrznych klientów, z którymi mamy zawarte 
umowy na świadczenie usług. Możemy, na przykład, świadczyć usługi logistyczne w imieniu innych firm 
polegające na kompletowaniu, pakowaniu i wysyłaniu zamówień fizycznych produktów. W takim przypadku 
zostaną nam przekazane Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy i dane zamówienia. Wykorzystamy Twoje 
Dane osobowe tylko w celu realizacji usług w imieniu klienta.  
 

Od zewnętrznych dostawców. Firma Ingram Micro może także otrzymać Dane osobowe od stron trzecich, 
które uzyskały lub zgromadziły informacje o Tobie i mają prawo przekazać je nam. Ingram Micro pozyska 
te Dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy sprawdziliśmy, że te strony trzecie albo mają Twoją zgodę, albo 
mają prawne pozwolenie lub wymóg do ujawnienia nam Twoich Danych osobowych. Na przykład, jeśli 
zarejestrujesz się na Stronie internetowej korzystając z serwisu strony trzeciej bądź przez stronę 
internetową lub serwis strony trzeciej, informacje, które podasz tej stronie trzeciej, będą przekazane nam, 
byśmy mogli utworzyć Twoje konto na Stronie internetowej. Możemy również kontaktować się ze stronami 
trzecimi, które zajmują się dostarczaniem informacji takim firmom, jak nasza, w celu weryfikacji pewnych 
informacji lub uzyskania takich informacji. Możemy używać Twoich Danych osobowych, które otrzymamy 
od strony trzeciej poza Stroną internetową zgodnie z warunkami, jakie ustalimy z tą stroną trzecią i w 
granicach prawa. Możemy ponadto pozyskiwać Dane osobowe podczas targów lub wydarzeń, w których 
brałeś udział, jeśli udzieliłeś zgody na gromadzenie Twoich Danych osobowych. Możemy także uzyskać 
Dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł takich jak otwarte państwowe bazy danych lub inne dane w 
domenie publicznej. 
 

3. Pliki cookie i inne informacje o korzystaniu ze Strony internetowej  
 

Strona internetowa może również monitorować i gromadzić informacje dotyczące tego, jak uzyskujesz 
dostęp do Strony i jak jej używasz. Odbywa się to automatycznie przez pliki cookie oraz znaczniki 
nawigacyjne (web beacons), a także z wykorzystaniem innych technologii automatycznego śledzenia. 
 

Plik cookie („ciasteczko”) to mały plik tekstowy przechowywany na Urządzeniu użytkownika. Pliki cookie 
umożliwiają nam gromadzenie informacji takich, jak typ przeglądarki, czas spędzony na Stronie 
internetowej, odwiedzone strony i preferencje językowe. Wraz z naszymi usługodawcami używamy tych 
informacji do celów związanych z bezpieczeństwem, ułatwienia nawigacji, efektywniejszego wyświetlania 
informacji oraz personalizacji Twojego korzystania ze Strony internetowej. 
 

Pliki cookie używane na Stronie internetowej można ogólnie podzielić na poniższe kategorie: 
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 Absolutnie niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej Strony 
internetowej. Obejmują np. pliki cookie pozwalające Ci logować się do zabezpieczonych obszarów 
Strony internetowej lub używać koszyka. 

 

 Analityczne pliki cookie/pliki cookie analizujące wydajność. Te pliki cookie są używane podczas 
analizy korzystania ze Strony internetowej i monitorowania jej wydajności. Pozwala nam to 
poprawić Twój komfort korzystania ze Strony internetowej. Te pliki cookie pomagają nam 
dostosowywać treść Strony internetowej tak, by pokazywała to, co najbardziej interesuje 
użytkowników oraz identyfikować problemy techniczne pojawiające się na Stronie internetowej. 
Możemy także używać tych danych do tworzenia raportów pomagających nam analizować sposób 
korzystania ze Strony internetowej, identyfikować najpopularniejsze problemy i ustalać, jak możemy 
udoskonalać Stronę internetową. 
 

 Funkcjonalne/śledzące pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznawać użytkowników 
ponownie odwiedzających nasze Strony. Poprzez nadanie anonimowego, losowo wygenerowanego 
identyfikatora, śledzący plik cookie zapisuje, skąd przyszedł użytkownik naszych Stron, jakiej 
wyszukiwarki mógł użyć, jakie łącze kliknął, jakie słowo kluczowe zastosował i gdzie na świecie się 
znajdował, gdy uzyskał dostęp do Strony internetowej. Monitorując te dane, możemy udoskonalać 
naszą Stronę internetową. 
 

 Celujące pliki cookie. Te pliki cookie zapisują Twoją wizytę na naszej Stronie internetowej, strony, 
które odwiedzasz i łącza, które klikasz. Używamy tych informacji, by lepiej dostosować naszą 
Stronę internetową i wyświetlane na niej reklamy do Twoich zainteresowań. W tym celu możemy 
także udostępnić te informacje stronom trzecim. 
 

 Sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są używane podczas sesji za każdym razem, gdy odwiedzasz 
Stronę internetową, a wygasają w chwili, gdy ją opuszczasz lub krótko potem; nie są na stałe 
przechowywane na Twoim Urządzeniu, nie zawierają żadnych Danych osobowych i pomagają 
minimalizować potrzebę przesyłania Danych osobowych przez Internet. Te pliki cookie można 
usunąć lub możesz nie wyrazić zgody na ich używanie, ale pogorszy to wydajność i Twój komfort 
korzystania ze Strony internetowej. Te pliki stosują także znaczniki czasu, które zapisują godzinę 
Twojego wejścia na Stronę internetową i godzinę jej opuszczenia. 
 

 Permanentne pliki cookie. Ten typ plików cookie jest zapisywany na Twoim Urządzeniu na 
określony czas (czasem na kilka godzin, a czasem na rok lub dłużej) i nie jest usuwany po 
zamknięciu przeglądarki. Używamy permanentnych plików cookie, gdy potrzebujemy zapisać Twoją 
tożsamość na dłużej niż jedną sesję przeglądania. Na przykład, ten typ plików cookie może być 
użyty do przechowywania Twoich preferencji językowych, dzięki czemu zostają one zapamiętane 
do czasu Twojej następnej wizyty na Stronie internetowej. 

 

Możesz zgodzić lub nie zgodzić się na używanie plików cookie. Wiele z naszych Stron internetowych 
zawiera banery plików cookie, które umożliwiają użytkownikowi dokonanie świadomie wyboru 
preferowanych rodzajów plików cookie. Ponadto większość przeglądarek internetowych automatycznie 
akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, by nie wyrazić zgody na pliki 
cookie, jeśli tak wolisz. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na pliki cookie, większość przeglądarek pozwoli 
Ci: (i) zmienić ustawienia przeglądarki tak, by otrzymywać powiadomienia o plikach cookie, pozwalające 
Ci zgodzić lub nie zgodzić się na dany plik; (ii) wyłączyć istniejące pliki cookie; lub (iii) włączyć 
automatyczne odrzucanie wszystkich plików cookie. Pamiętaj jednak, że jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki 
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cookie, niektóre funkcje i usługi na naszych Stronach mogą nie działać prawidłowo, ponieważ możemy nie 
być w stanie Cię rozpoznać i powiązać Cię z Twoim kontem/kontami. Ponadto Oferty, które 
Ci przedstawiamy podczas Twojej wizyty, mogą nie być już tak przydatne lub dopasowane do Twoich 
zainteresowań. 
Znacznik nawigacyjny („web beacon”) (znany także jako czysty piksel lub piksel-znacznik) zawiera obraz 
elektroniczny osadzony w interfejsie Strony internetowej i pozwalający nam rozpoznać Cię, gdy 
odwiedzasz dany obszar Strony internetowej. Znaczniki te mogą także być używane w powiązaniu 
z pewnymi Stronami internetowymi i wiadomościami e-mail z formatowaniem HTML m.in. w celu śledzenia 
działań użytkowników Strony internetowej i odbiorców wiadomości e-mail, mierzenia skuteczności naszych 
kampanii marketingowych oraz tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze Strony internetowej 
i poziomów realizacji próby. 
 

Pamiętaj, że używanie plików cookie i innych opisanych tu technologii śledzenia przez usługodawców 
Ingram Micro będących stronami trzecimi nie jest objęte niniejszym Oświadczeniem o ochronie 
prywatności. Ingram Micro nie ma dostępu do plików cookie stron trzecich ani kontroli nad tymi plikami. 
Usługodawcy Ingram Micro mogą używać permanentnych plików cookie do celów reklamowych i do 
ponownego celowania. Możemy powiązać informacje zebrane z plików cookie stron trzecich z Danymi 
osobowymi użytkowników przechowywanymi przez Ingram Micro. Będziemy używać takich powiązanych 
informacji zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. 
 

4. Używanie informacji 
 

Ingram Micro używa zgromadzonych Danych osobowych do prowadzenia działalności i do przedstawiania 
Ci Ofert, co wiąże się z wykorzystaniem tych danych w celu ulepszania naszych Ofert i personalizowania 
Twoich doświadczeń. Możemy również użyć tych danych do skontaktowania się z Tobą, np. do udzielenia 
Ci informacji o Twoim koncie lub o produkcie. 
 

Ingram Micro może wykorzystywać Twoje Dane osobowe do różnych celów („Cele”), włącznie 
z poniższymi: 
 

 Rejestrowanie Cię jako nowego klienta; 
 Zapewnianie, utrzymywanie i ulepszanie Strony i naszych Ofert, łącznie z działaniem pewnych cech 

i funkcji Strony; 
 Poznawanie preferencji użytkowników w celu poprawy jakości ich kontaktu z firmą Ingram Micro 

oraz jej Jednostkami zależnymi, wykonawcami i partnerami biznesowymi;  
 Badanie i analiza skuteczności Strony internetowej oraz działań marketingowych, reklamowych 

i sprzedażowych firmy Ingram Micro oraz jej Jednostek zależnych, wykonawców i partnerów 
biznesowych;  

 Pobieranie należności kont klientów wobec Ingram Micro;  
 Przetwarzanie zamówień, dostaw i płatności dokonywanych przez Stronę internetową;  
 Opracowywanie dodatkowych Ofert;  
 Przetwarzanie podań o pracę;  
 Wypełnianie prawnego zobowiązania lub spełnianie zgodnych z prawem wymogów organów 

publicznych (włącznie z wymogami bezpieczeństwa narodowego albo przestrzegania prawa);  
 Zarządzanie naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi. 
 Egzekwowanie zgodności z naszymi Warunkami korzystania i obowiązującym prawem; 
 Oskarżenie i/lub obrona w sądzie, podczas arbitrażu lub podobnego postępowania sądowego; 
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 Komunikacja bezpośrednia z Tobą poprzez przesyłanie biuletynów, ankiet, promocji i ofert 
specjalnych lub informacji o nowych produktach i usługach na bieżąco, zgodnie z Twoimi 
preferencjami marketingowymi. Możesz w dowolnym momencie wypisać się z naszego biuletynu 
reklamowego, klikając łącze „Wypisz się” w stopce wiadomość e-mail lub kontaktując się z nami za 
pomocą poniższej sekcji „Pytania i informacje kontaktowe”.  

 Komunikacja bezpośrednia z Tobą przez telefon, której celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania 
skierowane do działu obsługi klienta lub komentarze przesłane przez Stronę, pytania zadane w 
mediach społecznościowych lub w innych miejscach, jak również omówienie spraw związanych 
z Twoim kontem lub Stroną i zagwarantowanie należytej obsługi klienta.  

 Przedstawianie Ci reklam, czego celem jest między innymi pomaganie reklamodawcom 
i wydawcom w publikacji reklam i zarządzaniu reklamami na Stronie lub na stronach stron trzecich 
oraz dostosowanie ich do Twoich zainteresowań i historii przeglądania. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat tych reklam i mechanizmów kontroli, przejdź do działu „Pliki cookie i inne 
informacje o korzystaniu ze Strony internetowej”; 

 Monitorowanie i rejestrowanie Twoich połączeń telefonicznych, e-maili i SMS-ów, wiadomości w 
mediach społecznościowych i innej komunikacji (zgodnie z lokalnym prawem) związanej z naszą 
współpracą; 

 Realizowania naszych zobowiązań umownych i obowiązków prawnych dotyczących przekazywania 
danych biurom informacji kredytowej, agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym i organom 
ścigania; 

 Zestawianie zbiorczych statystyk o działaniu i korzystaniu z naszej Strony, które pozwalają także 
lepiej zrozumieć preferencje osób odwiedzających naszą Stronę; oraz  

 Do innych celów: Spełnienie innych zgodnych z prawem celów biznesowych oraz innych celów 
zgodnych z prawem, o których Cię poinformujemy.  

 

Możemy wiązać zgromadzone przez nas Twoje Dane osobowe z innymi informacjami otrzymanymi od 
stron trzecich, poszerzając w ten sposób te Dane osobowe.  
 

Twoich Danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej możemy także użyć w 
celu generowania zanonimizowanych danych zbiorczych. W takim przypadku zapewnimy, że te 
zanonimizowane dane zbiorcze nie będą umożliwiały identyfikacji tożsamości oraz nie będą mogły być 
później wykorzystane w celu zidentyfikowania Ciebie. Obejmuje to np. przechowywanie zanonimizowanych 
danych zbiorczych oddzielnie od wszystkich Danych osobowych.  
 

Zmiana celu przetwarzania. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celach, w jakich zostały 
zgromadzone, o ile nie podejmiemy zasadnej decyzji o konieczności ich użycia z innego powodu zgodnego 
z pierwotnym celem. Aby uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z 
pierwotnym celem, skontaktuj się z nami. 
 

Jeśli będziemy musieli użyć Twoich Danych osobowych do celu niepowiązanego z żadnym pierwotnym 
celem, powiadomimy Cię o tym i podamy podstawę prawną takiego działania. 
 

Możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody zgodnie z powyższymi zasadami, 
jeśli jest to wymagane lub dopuszczalne przepisami prawa.  
 

Sprawdzenie historii finansowej, zapobieganie nadużyciom finansowym i podmioty objęte zakazem handlu. 
Możemy przekazywać Twoje Dane osobowe uzyskane podczas tworzenia konta biurom informacji 
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kredytowej, agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym oraz organizacjom kontrolującym podmioty 
objęte zakazem handlu, które używają ich do zapobiegania nadużyciom i praniu brudnych pieniędzy oraz 
sprawdzania Twojej tożsamości.  
Możemy uzyskiwać dostęp do informacji przekazanych przez biura informacji kredytowej i organizacje 
kontrolujące podmioty objęte zakazem handlu oraz wykorzystywać je podczas otwierania konta i później w celu:  

 zarządzania Twoim kontem i podejmowania decyzji go dotyczących, w tym oceny Twojej zdolności 
kredytowej; 

 zapobiegania przestępstwom, nadużyciom finansowym i praniu brudnych pieniędzy;  
 sprawdzania Twojej tożsamości i weryfikowania poprawności informacji przekazanych przez Ciebie; 

oraz  
 identyfikowania dłużników oraz windykacji. 

 

Decyzje dotyczące podania mogą opierać się wyłącznie na automatycznych czynnościach sprawdzających 
informacje z biur informacji kredytowej i archiwów wewnętrznych.  
 

Przez cały okres naszej współpracy będziemy przekazywać biurom informacji kredytowej informacje na 
temat Twojego zarządzania Twoim kontem, w tym wszelkich opóźnień w płatnościach. Informacje te będą 
udostępniane innym organizacjom w celu umożliwienia im podejmowania decyzji, które dotyczą Ciebie.  
 

W przypadku przekazania nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji lub ustalenia albo podejrzenia 
nadużycia finansowego, dane dotyczące tych zdarzeń zostaną przekazane agencjom zapobiegania 
nadużyciom finansowym lub organom ścigania, a inne organizacje mogą mieć dostęp do tych danych i 
używać ich.  
 

Jeśli firma Ingram Micro lub agencja zapobiegania nadużyciom finansowym ustalą, że stanowisz 
zagrożenie nadużyciem finansowym lub praniem brudnych pieniędzy, możemy odmówić świadczenia 
usług.  
 

Agencje zapobiegania nadużyciom finansowym przechowują informacje o zagrożeniu nadużyciem 
finansowym lub praniem brudnych pieniędzy, w wyniku czego inne podmioty mogą odmówić świadczenia 
usług, w tym finansowych. Agencje zapobiegania nadużyciom finansowym mogą przechowywać informacje 
dotyczące Ciebie przez różne okresy.  
 

Przetwarzanie Twoich danych przez biura informacji kredytowej, agencje zapobiegania nadużyciom 
finansowym oraz organizacje kontrolujące podmioty objęte zakazem handlu odbywa się na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i praniu brudnych pieniędzy 
oraz w celu potwierdzenia tożsamości służącemu ochrony ich przedsiębiorstwa i przestrzeganiu 
stosownych przepisów. 
 

5. Udostępnianie informacji 
 

Udostępniamy Twoje Dane osobowe zgodnie z Twoją zgodą albo zgodnie z potrzebami, tak aby 
dokończyć transakcję albo przesłać zamówioną bądź autoryzowaną Ofertę. Dane osobowe udostępniamy 
również sprzedawcom będącym stronami trzecimi, odsprzedawcom i dystrybutorom, usługodawcom 
będącym stronami trzecimi, Jednostkom zależnym i Jednostkom biznesowym, gdy jest to wymagane przez 
prawo lub aby odpowiedzieć w procesie prawnym, aby chronić naszych klientów, chronić życie, utrzymać 
bezpieczeństwo naszych Ofert oraz aby chronić prawa lub mienie Ingram Micro. 
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Możemy ujawnić Twoje Dane osobowe w następujących sytuacjach: 
 

Sprzedawcy. Ingram Micro może udostępnić Twoje Dane osobowe sprzedawcom będącym stronami 
trzecimi, którzy udostępniają Oferty za naszym pośrednictwem. Twoje Dane osobowe możemy na przykład 
udostępnić sprzedawcy będącemu stroną trzecią, jeśli kupisz Ofertę lub uzyskasz do niej dostęp za 
naszym pośrednictwem bądź poprzez odsprzedawcę lub dystrybutora Ingram Micro, a ten sprzedawca 
wymaga weryfikacji zakupu Oferty w celu jej rejestracji. Możemy ponadto przekazywać Twoje Dane 
osobowe sprzedawcy będącemu stroną trzecią, jeśli współuczestniczy on z nami w finansowaniu działania 
marketingowego w celu zweryfikowania Twojego udziału w tym działaniu. 
 

Odsprzedawcy i dystrybutorzy. Ingram Micro może udostępnić Twoje Dane osobowe odsprzedawcom i 
dystrybutorom, którzy kupują Oferty dostępne na Stronie internetowej. Możemy na przykład udostępnić 
Twoje Dane osobowe, jeśli kupisz Ofertę lub uzyskasz do niej dostęp poprzez odsprzedawcę lub 
dystrybutora, który pozyskał nasze narzędzia i usługi odsprzedaży. 
 

Usługodawcy będący stronami trzecimi. Ingram Micro może przekazać Twoje Dane osobowe stronom 
trzecim świadczącym nam usługi wspierające naszą Stronę internetową i osiąganie naszych Celów. Te 
strony trzecie mogą obejmować np. dostawców usług obsługi klienta, przetwarzania płatności, wsparcia 
poczty e-mail i wysyłania wiadomości, hostingu, zarządzania, konserwacji, analizy informacji bądź realizacji 
lub dostarczania ofert oraz innych usług, jakie są nam świadczone z zewnątrz. Będziemy wymagać od tych 
stron trzecich, by używały Twoich Danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym z wyżej 
wymienionych powodów oraz, by chroniły Twoje Dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o 
ochronie prywatności i obowiązującym prawem. Lista usługodawców będących stronami trzecimi jest 
dostępna na żądanie.  
 

Jednostki zależne i Jednostki biznesowe. Ingram Micro może udostępnić Twoje Dane osobowe swoim 
Jednostkom zależnym niezależnie od tego, czy podmioty te występują pod marką „Ingram Micro”, czy nie. 
Możemy także udostępnić Twoje Dane osobowe innym Jednostkom biznesowym, które również oferują 
produkty lub usługi pod marką Ingram Micro lub jedną z innych naszych marek. Nasze Jednostki zależne i 
Jednostki biznesowe będą korzystać z Twoich Danych osobowych, które im udostępnimy, w sposób 
zgodny z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. 
 

Inni użytkownicy. Ingram Micro może udostępnić Twoje Dane osobowe innym użytkownikom, gdy 
zdecydujesz się z nimi skontaktować (lub zażądasz, byśmy skontaktowali się z nimi w Twoim imieniu) za 
pośrednictwem Strony internetowej. Może to obejmować umożliwianie komunikacji z innymi użytkownikami 
lub pozwalanie na publikację Danych osobowych w obszarach Strony dostępnych dla innych 
użytkowników. Musisz mieć świadomość, że Dane osobowe (lub inne informacje), jakie udostępnisz w tych 
obszarach, mogą być czytane, gromadzone i używane przez inne osoby mające do nich dostęp. 
 

Egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo. Ingram Micro może udostępnić Twoje Dane osobowe 
jakiemukolwiek właściwemu organowi ścigania, agencji regulacyjnej, rządowej, sądowi, innym urzędnikom 
państwowym lub innej stronie trzeciej, gdy wierzymy, że to udostępnienie jest niezbędne (i) na mocy 
właściwego prawa lub regulacji, (ii) w celu wyegzekwowania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub 
(iii) aby chronić istotne interesy Twoje lub innej osoby.   
 

Sprzedaż i przejęcie aktywów. Jeśli Ingram Micro przekaże własność dowolnej części firmy Ingram Micro 
lub Strony internetowej bądź kontrolę nad nią kupcowi lub potencjalnemu kupcowi (poprzez przejęcie, 
fuzję, reorganizację bądź inne rozdysponowanie całości lub części naszej działalności, naszych aktywów 
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lub naszych akcji, także w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym), możemy przekazać 
Twoje Dane osobowe temu kupcowi lub potencjalnemu kupcowi, pod warunkiem że ta strona trzecia 
będzie korzystać z Twoich Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

Inne. Możemy udostępnić Twoje Dane osobowe jakiejkolwiek innej osobie po uzyskaniu Twojego 
stosownego zezwolenia. 
 

Możemy również udostępnić zanonimizowane dane zbiorcze stronom trzecim do innych celów. Takie 
informacje nie identyfikują Cię indywidualnie, ale mogą zawierać informacje o użytkowaniu i przeglądaniu 
oraz informacje techniczne, które zgromadziliśmy podczas Twojego korzystania ze strony. Jeżeli zgodnie z 
prawem zostanie na nas nałożony obowiązek traktowania tych informacji jak Danych osobowych, wówczas 
ujawnimy je wyłącznie w sposób opisany powyżej. 
 

Firma Ingram Micro nie sprzedaje Twoich Danych osobowych stronom trzecim. 
 

6. Inne ważne informacje o prywatności 
 

Dodatkowe ważne informacje dotyczące prywatności.  
 

Dotyczy wszystkich użytkowników, w tym osób zamieszkałych w Kalifornii, EOG lub w Zjednoczonym 
Królestwie. 
 

Bezpieczeństwo Danych osobowych. Ingram Micro stosuje odpowiednie komercyjnie środki techniczne i 
organizacyjne oraz procedury kontroli mające zabezpieczyć i chronić Twoje Dane osobowe przed 
nieupoważnioną utratą, nieupoważnionym niewłaściwym używaniem i ujawnieniem. Są to między innymi 
silne mechanizmy kontroli dostępu użytkownika, architektura sieci segmentowanej oraz kompleksowe 
polityki pracownicze i szkolenia. Niestety żadne dane przesyłane przez Internet lub dostępne w Internecie 
nie mogą być objęte gwarancją całkowitego bezpieczeństwa. W związku z tym Ingram Micro stara się 
chronić wszystkie Dane osobowe, ale nie może zapewnić ani zagwarantować, że Dane osobowe będą 
całkowicie chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem przez hakerów bądź innymi niegodziwymi lub 
przestępczymi działaniami, a także w przypadku awarii sprzętu komputerowego, oprogramowania lub sieci 
telekomunikacyjnych. Ingram Micro powiadomi Cię, jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa 
dotyczącym Twoich informacji umożliwiających identyfikację tożsamości (zdefiniowanych w obowiązującym 
prawie zagranicznym oraz federalnym, stanowym i miejscowym Stanów Zjednoczonych) 
przechowywanych przez nas lub dla nas, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Podstawa prawna do przetwarzania Danych osobowych (wyłącznie użytkownicy z EOG oraz 
Zjednoczonego Królestwa). Jeżeli jesteś użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
Zjednoczonego Królestwa, podstawa prawna do gromadzenia i używania Danych osobowych opisanych 
powyżej będzie zależeć od konkretnych Danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je 
gromadzimy.  
 

Będziemy jednak w zwykłym trybie gromadzić Twoje Dane osobowe jedynie wtedy, gdy (i) potrzebujemy 
Danych osobowych w celu realizacji umowy z Tobą (np. do dokonania zakupu Oferty), (ii) przetwarzanie 
odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i nie narusza Twoich praw lub (iii) mamy na to Twoją zgodę. 
W niektórych przypadkach możemy mieć obowiązek prawny do gromadzenia Twoich Danych osobowych 
lub możemy potrzebować Danych osobowych, aby chronić ważne interesy Twoje lub innej osoby. 
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Jeżeli poprosimy Cię o podanie Danych osobowych, aby spełnić wymogi prawne lub zrealizować z Tobą 
umowę, wyrazimy to jasno w odpowiednim czasie i poinformujemy, czy podanie Twoich Danych 
osobowych jest obowiązkowe, czy nie (poinformujemy również o możliwych konsekwencjach w przypadku 
niepodania Twoich Danych osobowych).  
 

Jeżeli gromadzimy i używamy Twoje dane w związku z naszym uzasadnionym interesem (lub interesem 
jakiejkolwiek strony trzeciej), ten interes będzie polegać na obsłudze naszej platformy i komunikowaniu się 
z Tobą w razie potrzeby, związanym z dostarczaniem Ci usług i Ofert, oraz dla potrzeb naszego 
uzasadnionego interesu handlowego np. podczas odpowiadania na Twoje pytania, ulepszania platformy, 
prowadzenia działań marketingowych oraz wykrywania działań niezgodnych z prawem i zapobiegania im. 
Możemy mieć inne uzasadnione interesy. Jeżeli będzie to konieczne, ujawnimy Tobie w odpowiednim 
czasie, na czym one polegają. 
 

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje Dane osobowe na podstawie Twojej zgody, a konsekwencje odmowy 
udzielenia lub wycofania zgody są ujawniane w chwili udzielenia zgody.  
 
Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat podstaw prawnych do gromadzenia i 
używania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, używając danych w sekcji poniżej „Pytania i 
Informacje kontaktowe”. 
 

Dokładność. Odpowiedzialność za podanie Ingram Micro dokładnych Danych osobowych spoczywa na 
Tobie. Jeśli niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie stanowi inaczej, Ingram Micro będzie 
używać Danych osobowych wyłącznie w sposób zgodny z celami, dla których zostały zgromadzone lub 
zgodnie z Twoim późniejszym upoważnieniem. W zakresie niezbędnym dla tychże celów, Ingram Micro 
podejmie uzasadnione kroki, by zapewnić, że Dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne oraz 
właściwe dla ich zamierzonego przeznaczenia. 
 

Międzynarodowe przesyłanie danych. Twoje Dane osobowe mogą zostać przesłane do krajów, których nie 
jesteś rezydentem, a następnie zostać tam przetworzone. W tych krajach mogą obowiązywać przepisy 
prawa dotyczące ochrony danych, które są inne niż w Twoim kraju. 
 

Dokładniej, nasze główne serwery, na których jest obsługiwana nasza Strona internetowa, znajdują się w 
Stanach Zjednoczonych, a nasze Jednostki zależne i usługodawcy będący stronami trzecimi działają na 
całym świecie. Oznacza to, że gdy gromadzimy Twoje Dane osobowe, możemy je przetwarzać w różnych 
krajach. Zapewniliśmy jednak odpowiednie środki ochrony, które gwarantują, że Twoje Dane osobowe 
będą chronione zgodnie z tym Oświadczeniem o ochronie prywatności. W przypadku Danych osobowych, 
które zgromadzono w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Zjednoczonym Królestwie 
oraz które firma Ingram Micro przesyła lub do których uzyskuje dostęp w Stanach Zjednoczonych stosuje 
ona standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.  
 

W zakresie dodatkowego przekazywania Danych osobowych między naszymi Jednostkami zależnymi, 
zlokalizowanymi poza EOG lub Zjednoczonym Królestwem i Stanami Zjednoczonymi wdrożyliśmy 
standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które zobowiązują nas do ochrony 
przetwarzanych przez te jednostki Danych osobowych pochodzących z EOG lub Zjednoczonego 
Królestwa, w sposób zgodny z przepisami prawa ochrony danych Unii Europejskiej. Te środki 
bezpieczeństwa wdrożyliśmy również u naszych usługodawców będących stronami trzecimi i partnerami. 
Szczegóły mogą zostać podane na żądanie. 
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Okres przechowywania. Zebrane od Ciebie Dane osobowe przechowujemy w związku z bieżącymi, 
zgodnymi z prawem potrzebami biznesowymi (np. aby przedstawić Ci zamówioną Ofertę lub aby spełnić 
odpowiednie wymogi prawne, podatkowe bądź księgowe).  
 

Jeżeli nie mamy bieżącej, zgodnej z prawem potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich Danych 
osobowych, wtedy usuniemy je albo zanonimizujemy lub, jeżeli nie będzie to możliwe (np. dlatego że 
Twoje Dane osobowe są przechowywane w archiwach), bezpiecznie przechowamy Twoje Dane osobowe i 
uniemożliwimy ich dalsze przetwarzanie do momentu, gdy ich usunięcie stanie się możliwe.  
 

Jeżeli jesteś rezydentem Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa, wszystkie dotyczące Ciebie 
Dane osobowe otrzymane i przechowywane przez Ingram Micro są kasowane po 5 latach. Nie dotyczy to 
Danych osobowych w dokumentach i aktach, które musimy przechowywać dłużej zgodnie z 
obowiązującym prawem. Nie możemy na przykład skasować danych osobowych widniejących na fakturach 
VAT do momentu, gdy będziemy mogli usunąć te faktury z naszych systemów. 
 

Twoje prawa do ochrony danych. Masz następujące prawa do ochrony danych: 
 

 Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych lub chcesz je poprawić, uaktualnić czy 
poprosić o ich usunięcie, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za 
pomocą danych podanych poniżej w sekcji „Pytania i informacje kontaktowe”.  
 

 Co więcej, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych osobowych lub poprosić nas o 
ograniczenie przetwarzania Twoich Danych osobowych lub o ich przeniesienie. Przypominamy, że 
możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pomocą danych podanych poniżej w 
sekcji „Pytania i Informacje kontaktowe”. 
 

 Masz prawo do wypisania się w dowolnym momencie z biuletynu reklamowego, który wysyłamy. 
Możesz skorzystać z tego prawa, klikając w przesyłanych reklamowych wiadomościach e-mail 
łącze „wypisz się” lub „zrezygnuj”. Aby wypisać się z innych form reklamy (takich jak przesyłki 
pocztowe lub telemarketing), skontaktuj się z nami, używając danych podanych poniżej w sekcji 
„Pytania i Informacje kontaktowe”. 
 

 Podobnie, jeżeli zebraliśmy i przetworzyliśmy Twoje Dane osobowe za Twoją zgodą, możesz 
wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 
jakiegokolwiek przetworzenia, którego dokonaliśmy przed wycofaniem ani nie wpłynie na 
przetwarzanie Twoich Danych osobowych dokonanego na podstawie prawnej innej niż Twoja 
zgoda. 
 

 Masz prawo do złożenia do organu zajmującego się ochroną danych odpowiedniej skargi związanej 
ze sposobem, w jaki zebraliśmy i wykorzystaliśmy Twoje Dane osobowe. Więcej informacji 
uzyskasz u lokalnego organu ochrony danych. (Dane kontaktowe organów ochrony danych 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Zjednoczonym Królestwie znajdują się tutaj).  

 

Odpowiadamy na wszystkie zapytania od osób prywatnych, które chcą skorzystać ze swoich praw ochrony 
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych. 
 

Centrum preferencji. Wiele naszych Jednostek zależnych wykorzystuje centrum preferencji, które 
umożliwia rezygnację z wiadomości i ogólnej komunikacji z nami lub zmniejszenie ich częstotliwości. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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Możesz w każdej chwili wybrać swoje preferencje dotyczące komunikacji przez formularz internetowy 
dostarczony przez taką Jednostkę stowarzyszoną.  
 

Dzieci. Strona internetowa jest przeznaczona do użytku przez osoby w wieku co najmniej 18 lat. Nie jest 
zatem skierowana do dzieci w wieku poniżej 18 lat. Ingram Micro nie żąda ani nie zbiera w sposób 
świadomy Danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 18 lat. 
 

Opcja „Nie śledź”. Niektóre przeglądarki internetowe i inne urządzenia, jakich używasz, by wejść na Stronę 
internetową, mogą pozwalać Ci na zaznaczenie opcji, że nie życzysz sobie śledzenia online. Strona 
internetowa nie reaguje obecnie na sygnały opcji „Nie śledź”. Nie modyfikujemy Twojego komfortu 
używania Strony internetowej ani Twoich Danych osobowych gromadzonych przez Stronę internetową na 
podstawie tego, czy ta opcja jest włączona, czy nie. 
 

Twoje prawo do prywatności według prawa stanu Kalifornia. California Consumer Privacy Act przyznaje 
rezydentom stanu Kalifornia pewne prawa w zakresie gromadzenia ich danych osobowych. Prawa te 
obejmują m.in.: 
 

 Prawo do informacji o (1) tym jakie dane osobowe są gromadzone, (2) kategoriach źródeł, z których 
dane osobowe są gromadzone, (3) celu gospodarczym lub handlowym gromadzenia lub sprzedaży 
danych osobowych, (4) kategoriach osób trzecich, którym przekazujemy dane osobowe, (5) 
konkretnych danych osobowych jakie zgromadziliśmy o danym konsumencie; 

 Prawo do żądania usunięcia swoich zgromadzonych danych osobowych; oraz 
 Prawo do żądania zaprzestania sprzedaży ich danych osobowych. 

 

Ponadto prawo stanu Kalifornia przyznaje rezydentom stanu Kalifornia prawo żądania, by firmy podały im, 
jak ich informacje osobowe są udostępniane stronom trzecim do ich bezpośrednich celów marketingowych. 
Istnieje wyjątek, według którego powyższy wymóg nie obejmuje firm, które przyjęły i ujawniły w swojej 
polityce prywatności zasadę mówiącą, że informacje osobowe danej osoby nie będą ujawniane stronom 
trzecim do bezpośrednich celów marketingowych, jeśli osoba ta skorzysta z możliwości niewyrażenia 
zgody na ujawnianie jej Danych osobowych stronom trzecim do takich celów. Przyjęliśmy zasadę 
pozwalającą Ci nie wyrazić zgody na ujawnianie Twoich informacji osobowych stronom trzecim do 
bezpośrednich celów marketingowych, więc powyższy wyjątek nas obejmuje.  
 

Aby skorzystać z możliwości niewyrażenia zgody na ujawnianie Twoich informacji osobowych stronom 
trzecim do bezpośrednich celów marketingowych lub skorzystać z innych przysługujących Ci praw 
wskazanych w tym punkcie, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych 
poniżej w sekcji „Pytania i informacje kontaktowe”. 
 

Twoje prawo do prywatności według prawa Unii Europejskiej. Podmiotem kontrolującym wszystkie 
przetwarzane przez nas Dane osobowe jest Jednostka stowarzyszona Ingram Micro w kraju Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, która gromadzi Dane osobowe. W przypadku pytań dotyczących 
Danych osobowych, które podałeś odpowiedniej Jednostce stowarzyszonej, skontaktuj się z właściwą 
Jednostką stowarzyszoną.  
 

Informacje wrażliwe. Prosimy, byś nie przesyłał ani nie ujawniał nam żadnych wrażliwych danych 
osobowych (np. informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, religii lub 
innych wierzeniach, zdrowiu, karalności lub członkostwie w związkach zawodowych) na Stronie 
internetowej, za jej pośrednictwem lub w inny sposób, chyba, że wyraźnie o to poprosimy albo do tego 
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zachęcimy. Jeśli poprosimy o podanie Twoich wrażliwych danych osobowych lub zachęcimy do tego, 
zawsze zrobimy to za Twoją wyraźną zgodą. 
 

Strony internetowe stron trzecich. Oprócz zapewniania dostępu do Ofert, Strona internetowa może 
zawierać łącza do innych stron i serwisów internetowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności 
nie dotyczy tych stron i serwisów, a ich praktyki w zakresie prywatności mogą różnić się od tych, które 
opisuje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli podasz Dane osobowe tym stronom lub 
serwisom, Twoje Dane osobowe będą objęte politykami prywatności mającymi zastosowanie dla tych stron 
i serwisów. Ingram Micro zaleca Ci uważną lekturę polityki prywatności każdej strony i każdego serwisu, 
jakie odwiedzasz. 
 

Zgodność. Ingram Micro stosuje podejście samooceny w celu weryfikacji zgodności z niniejszym 
Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz okresowej weryfikacji, że Oświadczenie to jest dokładne, 
wyczerpujące w zakresie planowanej tematyki, wyświetlane w widocznym miejscu, wdrożone i dostępne. 
 

Jeśli uważasz, że Twoje Dane osobowe zostały przetworzone lub ujawnione z naruszeniem niniejszego 
Oświadczenia o ochronie prywatności, Ingram Micro zachęca Cię do zgłoszenia wątpliwości z 
wykorzystaniem informacji kontaktowych podanych poniżej w sekcji „Pytania i Informacje Kontaktowe”. 
Ingram Micro zbada oraz spróbuje rozwiązać wszelkie skargi i spory dotyczące używania i ujawniania 
Danych osobowych. 
 

Zmiany. Ingram Micro może okresowo zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności według 
swego wyłącznego uznania, by odzwierciedlało zmiany zachodzące w obszarze naszej działalności. Jeśli 
zmienimy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, powiadomimy Cię o tym przez opublikowanie 
zaktualizowanego Oświadczenia na tej Stronie internetowej lub wysyłając powiadomienie pocztą e-mail. 
Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności wejdą w życie i zaczną obowiązywać w odniesieniu do 
zebranych informacji w dniu, w którym Ingram Micro opublikuje zmienione Oświadczenie na Stronie 
internetowej. Jeżeli jakiekolwiek obowiązujące prawo do ochrony danych będzie wymagać od nas 
uzyskania Twojej zgody na wykorzystanie Twoich Danych osobowych opisanych w uaktualnionym 
Oświadczeniu o prywatności, poprosimy o taką zgodę. 
 

7. Dodatkowe języki 
 

Niniejsze oświadczenie na temat ochrony danych osobowych jest dostępne w dodatkowych językach. Aby 
zobaczyć wszystkie dodatkowe języki, przejdź na stronę z pełną listą: 
https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx.  
 

8.  Pytania i informacje kontaktowe 
 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk 
firmy Ingram Micro w zakresie prywatności lub gromadzenia i używania przez nas Twoich Danych 
osobowych bądź chcesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych albo je usunąć, skontaktuj się z 
nami, pisząc na adres: privacy@ingrammicro.com lub używając kontaktu z listy na stronie 
https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx. Możesz również zgłosić żądanie dostępu do swoich 
Danych osobowych lub ich usunięcia pod numerem 1-888-914-9661 po podaniu PIN-u 374445. 
 

Kontakt do Kierownika ds. ochrony danych Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com.  

https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx
mailto:legaldept@ingrammicro.com
https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx
mailto:Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com

