
Oświadczenie o ochronie prywatności - Partnerzy

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności („Oświadczenie”) wyjaśniono, w jaki sposób
spółka Takeaway.com Group B.V. oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone („JET”, „my”, „nas”,
„nasz” itd.) gromadzą, wykorzystują, ujawniają i w inny sposób przetwarzają dane osobowe.
Jego treść dotyczy przetwarzania danych osobowych restauracji partnerskich, supermarketów i
sklepów spożywczych tudzież innych partnerów biznesowych („Partner” lub „Partnerzy”), którzy
korzystają z naszych platform i produktów, w tym witryny internetowej, aplikacji, Sklepu
partnerskiego, platformy i usług JET („Usługi”).

W firmie JET staramy się chronić prywatność wszystkich osób w naszej społeczności.

Ważne jest, abyś przeczytał niniejsze Oświadczenie wraz z wszelkimi innymi oświadczeniami o
ochronie prywatności, które mogą Cię dotyczyć lub które możemy udostępniać w określonych
sytuacjach tudzież w odniesieniu do konkretnych usług, gdy gromadzimy lub przetwarzamy
Twoje dane osobowe. Chcemy, abyś był świadomy, jak i dlaczego wykorzystujemy
przedmiotowe informacje, żebyś znał swoje prawa w zakresie danych, które Cię dotyczą, i
wiedział, jak z nich korzystać.

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego
Dane osobowe, w niniejszym Oświadczeniu zwane również „Twoimi danymi”, oznaczają
wszelkie informacje lub zestaw informacji, na podstawie których możemy, bezpośrednio lub
pośrednio, zidentyfikować Cię osobiście, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora,
takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itd. Nie obejmuje to danych, z których
usunięto tożsamość (dane anonimowe).

JET przetwarza Twoje dane, ponieważ zawarliśmy z Tobą Umowę partnerską dotyczącą
korzystania z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane do następujących celów:

1. Proces rejestracji

Przetwarzamy dane osobowe wymagane do zarejestrowania Cię jako Partnera z
uwzględnieniem procesu kontraktowania. Podstawą prawną przetwarzania informacji jest tu
realizacja umowy, którą z Tobą zawarliśmy. Poza tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w
toku procesu rejestracji z myślą o wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych wynikających z
obowiązujących przepisów prawa – w celach takich: zachowanie zgodności z wymogami w
dziedzinie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, podatków i/lub angalogicznych wymogów.
Możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe ze względu na nasz uzasadniony
interes (lub interes strony trzeciej), który odnosi się do kwestii takich jak zapobieganie
oszustwom i innym działaniom przestępczym i/lub zapewnianie bezpieczeństwa naszych
systemów. Możemy weryfikować Twoją tożsamość za pomocą środków analogowych lub
cyfrowych, w zależności od wyrażonej przez Ciebie zgody.



W razie potrzeby, w ramach zobowiązań prawnych, możemy poprosić Cię o podanie adresu
e-mail, który zostanie opublikowany na naszej platformie. Pamiętaj, że będzie to adres
widoczny dla szerszego grona odbiorców, więc lepiej nie podawać prywatnego adresu e-mail.

W toku rejestracji przetwarzamy następujące dane:

● Imię i nazwisko / nazwa firmy
● Dane adresowe
● Dane kontaktowe
● Numer wpisu do rejestru izby handlowej
● Numer VAT
● Informacje o TIN, DAC7 i numer identyfikacji podatkowej
● Metoda płatności
● Kopia dowodu tożsamości przedstawiciela prawnego / rzeczywistego beneficjenta
● Kopia wyciągu bankowego
● Statut spółki (jeśli nie ma rzeczywistego beneficjenta)
● Wyciąg z wpisu do rejestru w izbie handlowej
● Potwierdzenie informacji finansowych, np. kopia wyciągu bankowego
● Kopia potwierdzenia adresu zamieszkania

2. Proces zamawiania

Jak Twoja firma zostanie dodana do naszej platformy lub zacznie korzystać z naszych Usług za
pośrednictwem Sklepu partnerskiego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Podstawą
prawną jest tu realizacja umowy, którą z Tobą zawarliśmy, i/lub wypełnianie zobowiązań
prawnych w dziedzinie prawodawstwa o ochronie danych. Możemy przetwarzać następujące
dane osobowe w celach opisanych powyżej:

● Imię i nazwisko / nazwa firmy
● Dane adresowe
● Dane kontaktowe
● Numer wpisu do rejestru w izbie handlowej, numer VAT (jeśli dotyczy)
● Szczegóły zamówienia i transakcji (jeśli dotyczy)
● Szczegóły płatności (jeśli dotyczy)

3. Portal dla Partnerów i konto w Sklepie partnerskim

JET zapewnia Ci konto Partnera. Wystarczy, że utworzysz swoje konto, a Twoja firma pojawi się
na naszej platformie – zgodnie z umową partnerską, którą z nami zawarłeś. Portal dla
Partnerów zapewnia dostęp do podstawowych informacji takich jak faktury. Daje też Twojej
firmie możliwość korzystania z opcji operacyjnych.



Na portalu dla Partnerów możesz przypisać swoim pracownikom prawa dostępu do portalu.
Pamiętaj, że to Ty zarządzasz dostępem do konta. Możemy przetwarzać następujące dane
osobowe w celach opisanych powyżej:

● Imię i nazwisko / nazwa firmy
● Dane adresowe
● Dane kontaktowe
● Numer wpisu do rejestru izby handlowej
● Kopia służbowej karty bankowej / deklaracji
● Kopia potwierdzenia adresu zamieszkania
● Faktury zgodnie z umową partnerską, którą z nami zawarłeś
● Loginy do kont pracowników (jeśli dotyczy)
● Dane logowania (jeśli dotyczy)

Podobnie, aby móc złożyć zamówienie za pośrednictwem naszego Sklepu partnerskiego (na
odpowiednich rynkach), należy rejestrować się przy pomocy własnego konta. Konta Partnerów
są niezbędne, abyśmy mieli pewność, że świadczymy nasze Usługi wyłącznie na rzecz naszych
Partnerów i innych podmiotów z sektora cateringu i hotelarstwa.

Jeśli nie będziesz Partnerem zarejestrowanym na naszej głównej platformie, możemy poprosić
Cię o numer wpisu do rejestru izby handlowej i/lub numer VAT, aby upewnić się, że świadczymy
usługi tylko dla sektora gastronomicznego i hotelarskiego. Możemy przetwarzać następujące
dane osobowe w celu utworzenia i prowadzenia Twojego konta w Sklepie partnerskim:

● Imię i nazwisko / nazwa firmy
● Dane kontaktowe
● Numer wpisu do rejestru w izbie handlowej (jeżeli dotyczy)
● Numer VAT (jeśli dotyczy)
● Dane dotyczące zamówienia
● Dane dotyczące szczegółów płatności

5. Obsługa i wsparcie klienta

Gdy skontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta, wykorzystamy podane przez Ciebie
dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie lub rozpatrzyć skargę. Podstawą prawną
jest tu realizacja umowy, którą z Tobą zawarliśmy, i/lub wypełnianie zobowiązań prawnych w
dziedzinie prawodawstwa o ochronie danych. W związku z obsługą klienta przetwarzamy
następujące dane osobowe:

● Imię i nazwisko
● Dane adresowe (jeśli dotyczy)
● Dane kontaktowe
● Szczegóły zamówienia i transakcji (jeśli dotyczy)



● Szczegóły płatności (jeśli dotyczy)
● Uwagi i komentarze (jeśli dotyczy)
● Wszelkie inne dane osobowe podane przez Ciebie w toku komunikacji z Działem

Obsługi Klienta

Możemy gromadzić dane osobowe w drodze nagrywania rozmów, aby zapewniać obsługę
klienta, w tym w celu badania i rozwiązywania problemów użytkowników oraz monitorowania
naszych odpowiedzi i procesów obsługi klienta.

Podstawą prawną przetwarzania informacji przez JET jest tu fakt, iż czynności te są niezbędne
do realizacji umowy, jak również do wypełniania zobowiązań prawnych lub realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu.

6. Marketing

Przetwarzamy Twoje dane również po to, aby móc wysyłać Ci (spersonalizowane) wiadomości
marketingowe. Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla tych celów marketingowych na
podstawie Twojej zgody, chyba że na mocy obowiązujących przepisów prawa Twoja zgoda nie
jest wymagana. Jeśli zechcesz zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tych
wiadomości i komunikatów, możesz zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku rezygnacji w
wiadomości, zmieniając ustawienia na portalu dla Partnerów lub korzystając z naszego
Formularza ochrony prywatności. Możemy przetwarzać następujące dane osobowe w celach
opisanych powyżej:

● Imię i nazwisko / nazwa firmy
● Dane adresowe
● Dane kontaktowe
● Szczegóły kampanii (opcjonalnie)
● Identyfikator urządzenia (jeśli dotyczy)
● Dane dotyczące plików cookie i technologii (jeśli dotyczy)

Mając na względzie personalizację metod współpracy z JET i optymalizację oferowanych przez
nas Usług, możemy wykorzystywać procedury bazujące na automatycznym podejmowaniu
decyzji i profilowaniu w celach marketingowych. Więcej informacji podano w poniższym punkcie
zatytułowanym „Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie” .

Może się zdarzyć, że spółka JET będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu promowania
ofert, produktów i usług stron trzecich. Podstawą prawną jest tu Twoja zgoda, chyba że nie jest
ona wymagana w myśl obowiązującego prawa. Jeśli postanowisz zmienić swoje preferencje
odnośnie do otrzymywania takich wiadomości i powiadomień, możesz z nich zrezygnować,
korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości lub wysyłając SMS-a o
treści „STOP” zgodnie z obowiązującym prawem. Możesz też zrezygnować z otrzymywania
wiadomości marketingowych wysyłanych za pośrednictwem powiadomień push. Wystarczy, że
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wycofasz swoją zgodę w ustawieniach aplikacji w telefonie lub tablecie. Pamiętaj jednak, że nie
będziesz wtedy otrzymywał aktualizacji zamówień w formie powiadomień push.

7. Ankiety badawcze

Z racji tego, iż zależy nam, aby nasze Usługi były zgodne z Twoimi preferencjami, Twoje dane
osobowe mogą być wykorzystywane do celów takich jak prowadzanie badań i sondaży
związanych z satysfakcją klienta. JET będzie przetwarzać Twoje dane osobowe po uzyskaniu
Twojej zgody, chyba że nie jest ona wymagana na mocy obowiązującego prawa. Możemy
przetwarzać następujące dane osobowe w celach opisanych powyżej:

● Imię i nazwisko / nazwa firmy
● Dane adresowe
● Dane kontaktowe
● Informacje podane w sondażu

8. Kampanie, konkursy, prezentacje i promocje

JET może inicjować określone kampanie lub treści w związku z naszymi Usługami. Jeśli
będziesz chciał wziąć udział w kampanii, konkursie, prezentacji, promocji lub skorzystać z tych
treści w związku z naszymi Usługami, JET poprosi Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich
danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie może bazować na realizacji
naszej umowy. Każdorazowo, gdy poprosimy Cię o zgodę, możesz ją wycofać, kontaktując się z
nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ramach kampanii lub portalu dla
Partnerów. Na potrzeby kampanii i konkursów przetwarzamy następujące dane:

● Imię i nazwisko
● Dane adresowe (jeśli dotyczy)
● Dane kontaktowe
● Szczegóły kampanii (jeśli dotyczy)
● Szczegóły transakcji zamówień merchandisingowych składanych za pośrednictwem

zatwierdzonych przez JET witryn merchandisingowych

8. Pliki cookie

JET korzysta z plików cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Dane
analizowane z wykorzystaniem plików cookie różnią się w zależności od celu przetwarzania
(cele funkcjonalne, analityczne lub marketingowe) i zależą od ustawionych preferencji. Więcej
informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i jak ustawić związane z
nimi preferencje, podajemy w Oświadczeniu o plikach cookie.

9. Analityka



JET wykorzystuje Twoje dane w związku z wywiązaniem się ze zobowiązań sprawozdawczych
wobec reklamodawców, z myślą o ulepszeniu witryny internetowej oraz gamy produktów i
Usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest tu fakt, iż musimy realizować uzasadniony
interes JET (analizy i sprawozdawczość) zgodnie z obowiązującym prawem. Gwarantujemy, że
przekazywane raporty nie zawierają żadnych informacji, które można odnieść bezpośrednio do
Ciebie.

10. Courier App

JET umożliwia Ci korzystanie z Courier App w formie usługi pozwalającej przydzielać, śledzić i
koordynować dostawy zamówień i działania kierowców. Udostępniamy portal Courier App
Partnerom na potrzeby przetwarzania danych i rejestracji kurierów. JET może poprosić Cię o
zarejestrowanie Twoich kurierów na portalu Courier App w związku z wykonywaniem ustaleń
określonych w umowie. Oddanie do dyspozycji Partnera Courier App i portalu Courier App służy
realizacji uzasadnionego interesu JET (analizy i sprawozdawczość) zgodnie z obowiązującym
prawem. Użytkownicy Courier App są dodatkowo informowani o czynnościach związanych z
przetwarzaniem w treści odrębnego oświadczenia dostępnego w Courier App. Możemy
przetwarzać następujące dane osobowe w celach opisanych powyżej:

● Imię i nazwisko / nazwa firmy
● Dane adresowe
● Dane kontaktowe
● Dane lokalizacji kurierów (jeśli dotyczy)
● Identyfikator urządzenia (jeśli dotyczy)
● Dane dotyczące plików cookie i technologii (jeśli dotyczy)

11. Oceny kurierów

Możemy dać Ci możliwość przesłania opinii na temat kurierów. Podstawą prawną jest tu Twoja
zgoda, chyba że nie jest ona wymagana w myśl obowiązującego prawa.

JET przetwarza dane osobowe, które podajesz w nadesłanej ocenie. Podstawą prawną jest tu
udzielona przez Ciebie zgoda. Możesz tę zgodę wycofać, kontaktując się z nami przy pomocy
Formularza ochrony prywatności. Gdy opublikujesz ocenę, przetwarzamy następujące dane
osobowe:

● Imię (jeśli zostało przesłane)
● Dane kontaktowe
● Ocena

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane
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Pozyskujemy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, a także dane osobowe
dotyczące urządzeń, z których korzystasz, poruszając się po platformach JET na komputerze
lub urządzeniu mobilnym. Chodzi o dane, które nam udostępniasz, korzystając z naszych
platform, tworząc konto, korzystając z naszych Usług lub prowadząc z nami inny typ interakcji.

Przetwarzamy dane osobowe, które przekazujesz dobrowolnie, które gromadzimy
automatycznie i które pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych w celach określonych w niniejszym
Oświadczeniu.

- Dane osobowe przekazywane dobrowolnie: Możemy otrzymywać od Ciebie dane
osobowe, gdy zarejestrujesz się na naszej platformie, utworzysz u nas konto lub
przedstawisz swoje preferencje marketingowe albo weźmiesz udział w ankiecie lub
ocenie w związku z naszymi Usługami.

- Dane osobowe pozyskiwane automatycznie: Za Twoją uprzednią zgodą lub w
prawnie dopuszczalnym zakresie, gdy przeglądasz nasze platformy, możemy
automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, działań
związanych z przeglądaniem treści w internecie i wzorców przeglądania. Przetwarzamy
te informacje, korzystając z plików cookie, dzienników serwera i analogicznych
technologii. Mowa tu o samouczących się algorytmach, które generują treści
wykorzystywane do personalizacji Twojego doświadczenia jako użytkownika. Algorytmy
te pomagają nam wybierać pozycje, które szczególnie Cię interesują, i ogólnie
optymalizują funkcjonowanie naszych Usług. Więcej informacji na temat naszej polityki
dotyczącej plików cookie znajdziesz wyżej (Pliki cookie).

Możemy dać Ci możliwość utworzenia konta za pośrednictwem witryn mediów
społecznościowych albo powiązania Twojego konta z odpowiednią witryną mediów
społecznościowych. Witryny mediów społecznościowych zapewniają nam niekiedy
automatyczny dostęp do określonych danych osobowych, które posiadają na Twój temat
(mogą to być np. przeglądane przez Ciebie treści, rzeczy, które polubiłeś, czy informacje
dotyczące reklam, które wyświetliłeś lub kliknąłeś). W przypadku otrzymania takich
informacji możemy je wykorzystać do dalszej personalizacji Twojego doświadczenia jako
użytkownika zgodnie z wyrażonymi preferencjami marketingowymi.

- Dane osobowe pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych: Możemy otrzymywać dane
osobowe ze źródeł zewnętrznych, w tym od sieci reklamowych i platform mediów
społecznościowych typu Facebook, ewentualnie od dostawców usług płatniczych i
dostawczych, którzy mogą znajdować się poza UE w celach takich jak: zwiększanie
poziomu nabycia naszych Usług, pomiar wydajności kampanii marketingowych
dotyczących naszych Usług, lepsze poznanie Twoich preferencji z myślą o odpowiednim
dostosowaniu kampanii marketingowych i Usług. W przypadkach, w których
otrzymujemy takie dane, sprawdzamy, czy podmioty zewnętrzne przekazujące
informacje uzyskały Twoją zgodę na ich przetwarzanie lub dysponują inną podstawą
prawną do udostępnienia nam Twoich danych osobowych.



Korzystamy również z publicznie dostępnych informacji od władz publicznych i lokalnych
rad, aby zweryfikować, czy posiadasz odpowiednią licencję i certyfikaty do prowadzenia
swojej firmy.

Upewniamy się, że mamy podstawę prawną do gromadzenia i wykorzystywania Twoich
danych osobowych. Podstawa prawna, na której się opieramy, będzie się zmieniać w
zależności od rodzaju informacji i kontekstu, w jakim je gromadzimy. Głównym powodem
gromadzenia i wykorzystywania przez nas informacji uzyskanych ze źródeł
zewnętrznych jest wykonanie naszej umowy z Tobą, ale możemy je również
przetwarzać, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, aby stale
ulepszać nasze Usługi i jeszcze bardziej ułatwiać współpracę z Tobą.

Cele dodatkowe
Zobowiązujemy się wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych
powyżej, chyba, że zasadnie uznamy, iż musimy z nich skorzystać z innej przyczyny zgodnej z
celem pierwotnym. Jeśli będziemy chcieli wykorzystywać dane w innym celu, podejmiemy
odpowiednie działania, aby poinformować Cię o tym fakcie i będą one zgodne z istotnością
wprowadzanych przez nas zmian. Pamiętaj proszę, że możemy przetwarzać Twoje dane
osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli będzie to
wymagane ma mocy obowiązujących przepisów w dziedzinie ochronie danych.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie
W celach opisanych powyżej możemy wykorzystywać procedury bazujące na automatycznym
podejmowaniu decyzji i profilowaniu. O automatycznym podejmowaniu decyzji mówimy wtedy,
gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez ingerencji
człowieka. W przypadku automatycznego podejmowania decyzji stosujemy odpowiednie środki
zapewniające zabezpieczenie przysługujących Ci praw.

Zapewniamy, że nie będziesz przedmiotem decyzji wywierających na Ciebie poważny wpływ
wyłącznie w oparciu o automatyczne podejmowanie decyzji – chyba że będziemy mieli do tego
podstawę prawną i wyślemy Ci stosowne powiadomienie. Jeśli będziesz chciał wyrazić sprzeciw
wobec tego rodzaju przetwarzania, możesz skontaktować się z nami, korzystając z Formularza
ochrony prywatności. Dokonamy wtedy ponownej oceny sytuacji i/lub przekażemy Ci więcej
informacji o tym, jak i dlaczego podjęto daną decyzję w sposób automatyczny.

Jak długo przechowujemy Twoje dane
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej, niż będzie to konieczne do realizacji
celów, w których je zgromadziliśmy, w tym w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych,
księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych
osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne
ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych
osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, oraz to, czy możemy osiągnąć te
cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne, kontraktowe i podobne.
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W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe, aby nie można ich
było powiązać z Tobą. W takim przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez
powiadomienia Ciebie.

Udostępnianie Twoich danych osobowych klientom
JET udostępnia Twoje dane klientom, którzy składają u Ciebie zamówienia. Ponieważ to klient
jest Twoim bezpośrednim odbiorcą, ponosisz odpowiedzialność za przetwarzanie jego danych
osobowych. Klienci mogą kontaktować się z Tobą bezpośrednio, jeśli będą mieć pytania
dotyczące sposobu przetwarzania ich danych osobowych.

Ty i my jesteśmy odrębnymi administratorami danych klientów, przetwarzanych w celach Twoich
lub naszych, przy pomocy Twoich lub naszych zasobów i/lub w Twoim lub naszym imieniu.
Oznacza to, że i Ty, i my jesteśmy niezależnie odpowiedzialni za proces przetwarzania danych
osobowych, którego cele i sposoby realizacji (częściowo) określamy.

Udostępnianie Twoich danych osobowych innym podmiotom
JET może przetwarzać lub udostępniać dane innym spółkom z grupy JET oraz innym stronom
trzecim w celu przeprowadzenia opisanego powyżej przetwarzania.

Spółki grupy i strony trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu (jako
podmioty przetwarzające dane) lub jako niezależni administratorzy danych (zgodnie z
postanowieniami odpowiednich przepisów w dziedzinie ochrony danych, z uwzględnieniem
pojęć takich jak odpowiednik administratora lub podmiotu przetwarzającego) i będą mieć dostęp
do Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu. Wymagamy od
spółek grupy i osób trzecich, aby chroniły takie dane zgodnie ze standardami określonymi w
niniejszym Oświadczeniu, a także podejmujemy odpowiednie środki zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, aby zapewnić taki sam poziom
ochrony i poufności danych osobowych.

Będziemy również udostępniać Twoje dane innym stronom trzecim, gdy będzie to właściwe lub
wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje (w tym nakaz sądowy) lub gdy
uznamy, że ujawnienie jest niezbędne do wykonania, ustanowienia lub obrony praw
przysługujących nam z mocy prawa lub do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby.
Zewnętrzni administratorzy mogą obejmować organy ścigania.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe dowolnej firmie lub potencjalnemu nabywcy
wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów w związku ze sprzedażą lub
przeniesieniem tych aktywów.

Twoje dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:

● Podmioty stowarzyszone, podmioty zależne i/lub spółki grupy JET



● Dostawcy usług, tacy jak dostawcy oprogramowania, hostingu, wsparcia dla aplikacji,
dostawy, logistyki, bezpieczeństwa informacji itp.

● Podmioty zewnętrzne, które podejmują różne działania w celu promowania,
wprowadzania na rynek lub wspierania naszych Usług. Mowa tu m.in o platformach
mediów społecznościowych typu Facebook, zagranicznych biurach obsługi klienta,
dostawcach usług marketingowych, partnerach eCRM zarządzających naszymi
e-mailami marketingowymi i powiadomieniami push, partnerach, którzy wysyłają Ci
SMS-y z informacją, że Twoje zamówienie jest w drodze, a także firmach dostawczych,
które dostarczają Ci zamówienia.

● Partnerzy wdrożeniowi
● Sprzedawcy, dostawcy usług płatniczych i kartowych, np. Adyen (odpowiednie

oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć tutaj) oraz dostawcy usług
marketingowych

● Firmy badające satysfakcję klientów
● Doradcy zawodowi
● Organy ścigania, organy rządowe lub regulacyjne (w tym towarzystwa ubezpieczeniowe,

agencje wizowe i organy podatkowe)
● Każdy inny podmiot, pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na takie udostępnienie.

Witryny internetowe i usługi podmiotów zewnętrznych
Nasza witryna internetowa może zawierać linki do witryn internetowych i usług stron trzecich /
podmiotów zewnętrznych. Wchodząc na zewnętrzne witryny internetowe lub korzystając z usług
podmiotów zewnętrznych, należy pamiętać, że każdy z tych nich posiada własne oświadczenie
o ochronie prywatności. Mimo że JET z wielką starannością wybiera strony internetowe, do
których zamieszczamy linki, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te
przetwarzają Twoje dane.

Gdzie są wysyłane Twoje dane?
Jeśli przebywasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Izraela, Australii,
Nowej Zelandii i Kanady, pamiętaj, że możemy przetwarzać i/lub przekazywać Twoje dane
osobowe poza terytorium EOG, Izraela, Australii, Nowej Zelandii i Kanady. Może to obejmować
przekazywanie informacji do innych obszarów administracyjnych lub uzyskiwanie do nich
dostępu z tychże obszarów, przy czym obszary te mogą nie zapewniać poziomu ochrony
równoważnego z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Twoim państwie.
Przedmiotowe obszary administracyjne nazywamy „państwami niezapewniającymi adekwatnej
ochrony danych”. W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, Izrael, Australię,
Nową Zelandię i Kanadę będziemy brać pod uwagę wszelkie stosowne obowiązki ustawowe
związane z przekazywaniem danych osobowych, a w państwach niezapewniających
adekwatnej ochrony danych zobowiązujemy się stosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym
zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne lub inne zgodne z
prawem mechanizmy przekazywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych.

https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy


Prawa, pytania lub skargi
Informujemy, że w odniesieniu do danych osobowych możesz skorzystać z praw
przewidzianych w ramach przepisów w dziedzinie ochrony danych, które obejmują: prawo do
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami poprzez nasz Formularz ochrony
prywatności.

Prosimy pamiętać, że komunikacja za pomocą poczty elektronicznej nie zawsze jest
bezpieczna. Dlatego prosimy o nieumieszczanie w kierowanych do nas mailach informacji
wrażliwych.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę w terminie i bezpłatnie, z
wyjątkiem sytuacji, w których wymagałoby to nadmiernego lub nieproporcjonalnego wysiłku. W
niektórych przypadkach zanim podejmiemy działania w związku z Twoją prośbą możemy
poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości.

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli jakiekolwiek dane
osobowe, które posiadamy na Twój temat ulegną zmianie, prosimy o poinformowanie nas o tym
tak długo, jak długo będziemy posiadać te dane. Jeśli udostępniasz nam dane innych osób,
Twoim obowiązkiem jest gromadzenie tych danych zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi.
Na przykład należy poinformować inne osoby, których dane nam przekazujesz, o treści
niniejszego Oświadczenia i uzyskać ich uprzednią zgodę.

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych, chętnie z Tobą porozmawiamy. Chcielibyśmy również usłyszeć od Ciebie, jeśli
masz wskazówki lub sugestie, jak poprawić naszą politykę prywatności. Aby uzyskać więcej
informacji na temat wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych lub skorzystać z praw
określonych powyżej, prosimy o kontakt z naszym Biurem Ochrony Danych Grupy za
pośrednictwem naszego Formularza ochrony prywatności lub danych kontaktowych podanych
poniżej.

Bezpieczeństwo
JET poważnie traktuje ochronę danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki w celu
zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi,
niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji.

W firmie JET ograniczamy dostęp do Twoich danych w jak największym stopniu i zapewniamy
pracownikom dostęp do nich tylko w razie konieczności.
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Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są odpowiednio chronione lub istnieją przesłanki do
ich niewłaściwego wykorzystania, skontaktuj się z nami, korzystając z Formularza ochrony
prywatności.

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
Możemy okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie w odpowiedzi na zmiany prawne,
techniczne lub biznesowe. W przypadku aktualizacji naszego Oświadczenia podejmiemy
odpowiednie środki w celu poinformowania Ciebie, stosownie do znaczenia wprowadzanych
przez nas zmian. Jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące
ochrony danych, poprosimy o zgodę na wszelkie istotne zmiany w niniejszym oświadczeniu o
ochronie prywatności.

Zachęcamy do okresowej weryfikacji niniejszego Oświadczenia w celu uzyskania najnowszych
informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Jeżeli istnieją lokalne wersje językowe niniejszego dokumentu, w razie rozbieżności między
wersją zagraniczną a angielską znaczenie nadrzędne ma ta druga.

Skontaktuj się z nami

O ile nie wskazano inaczej, administratorem Twoich danych osobowych jest spółka
Takeaway.com Group B.V.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia o
ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności prosimy o kontakt za
pośrednictwem naszego Formularza ochrony prywatności lub z naszym Inspektorem Ochrony
Danych / Radą ds. Ochrony Prywatności - tutaj.

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer / Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61
1019 GM AmsterdamOosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
Holandia

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane. Data ostatniej
aktualizacji: 8 marca 2023 roku.
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