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Wstęp 

Molson Coors Brewing Company ceni i szanuje prywatność każdej osoby. Chcemy, aby wiedzieli Państwo, a jaki 
sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy, ujawniamy i przechowujemy dotyczące Państwa informacje.  

Niniejsza Polityka prywatności opisuje stosowane przez nas praktyki związane z DANYMI (zgodnie z ich definicją 
zawartą w punkcie 3) zbieranymi z naszych serwisów internetowych, stron w mediach społecznościowych i 
serwisów promocyjnych, które kontrolujemy, widżetów oraz stron i aplikacji internetowych, naszych programów 
lojalnościowych, blogów, aplikacji interaktywnych, wiadomości email i wiadomości tekstowych (SMS i MMS), 
które Państwu wysyłamy, a także z wykorzystaniem innych funkcji interaktywnych (z których każda zwana będzie 
„Serwisem” i które łącznie zwane będą „Serwisami”), poprzez nasze reklamy internetowe w serwisach osób 
trzecich, a także za pośrednictwem dostawców usług/źródeł, z których pozyskujemy informacje.  

Informacje gromadzone na podstawie niniejszej Polityki prywatności mogą być wykorzystywane w sposób w niej 
opisany przez Molson Coors Brewing Company i podmioty zależne tej spółki, w tym MillerCoors LLC, Molson 
Coors Canada, spółki operacyjne Molson Coors Europe oraz Molson Coors International i ich odpowiednie 
podmioty zależne i powiązane, a także powiązane marki, agentów, zaufanych dostawców i podmioty powiązane 
działające w naszym imieniu (zwane łącznie „Molson Coors”). W niniejszej Polityce prywatności wyrażenia „my”, 
„nas” lub „nasz” odnoszą się do Molson Coors (zgodnie z powyższą definicją). Na potrzeby obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących ochrony danych administratorem danych osobowych (zdefiniowanych poniżej) 
zbieranych z Serwisów będzie podmiot Molson Coors, któremu przekazują Państwo DANE lub który prowadzi 
Serwis, za pośrednictwem którego komunikują się Państwo z nami.  

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całą Polityką prywatności, z której dowiedzą się Państwo o stosowanych 
przez nas praktykach.  

Polityka 

1) Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji, które otrzymujemy od osób fizycznych 
wchodzących w interakcję z nami i naszymi Serwisami, produktami i usługami. Nie ma ona zastosowania do 
informacji, które otrzymujemy jako pracodawca. Nie mają Państwo obowiązku podawania żadnych DANYCH, 
wchodząc z interakcje z naszymi Serwisami; jeżeli jednak zdecydują się Państwo nie podawać DANYCH, mogą 
Państwo nie mieć dostępu do niektórych funkcji Serwisów i innych usług. Informacje na temat sposobu, w jaki 
Molson Coors będzie przetwarzać dotyczące Państwa informacje, kiedy będą się Państwo ubiegać o pracę w 
naszej firmie, przedstawione są w deklaracji rzetelnego przetwarzaniu danych, która znajduje się tutaj.  

2) DOSTĘP OGRANICZONY DO OSÓB W WIEKU UPRAWNIAJĄCYM DO LEGALNEGO SPOŻYCIA ALKOHOLU 

SERWISY MOLSON COORS ORAZ DOSTĘP DO WSZYSTKICH REKLAM I INFORMACJI MARKETINGOWYCH SĄ 
PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB W WIEKU UPRAWNIAJĄCYM DO LEGALNEGO SPOŻYCIA ALKOHOLU W 
JURYSDYKCJI, KTÓREJ UZYSKIWANY JEST DOSTĘP DO DANEJ TREŚCI LUB W KTÓREJ JEST ONA PRZEGLĄDANA. 
PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO SERWISU LUB WEJŚCIEM W INTERAKCJĘ Z SERWISEM BĘDĄ PAŃSTWO 
MUSIELI PODDAĆ SIĘ WERYFIKACJI POPRZEZ PODANIE SWOJEJ DATY URODZENIA. KOMUNIKATY I PYTANIA 
DOTYCZĄCE WERYFIKACJI WIEKU MOGĄ SIĘ TAKŻE ZNAJDOWAĆ W SAMYCH SERWISACH.  



W SPOSÓB ŚWIADOMY NIE ZBIERAMY DANYCH OD OSÓB, KTÓRE NIE OSIĄGNĘLY WIEKU UPRAWNIAJĄCEGO 
DO LEGALNEGO SPOŻYCIA ALKOHOLU, I PROSIMY, ABY TAKIE OSOBY NIE PODAWAŁY NAM ŻADNYCH DANYCH 
(ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ) ANI NIE WCHODZIŁY DO NASZYCH SERWISÓW. JEŻELI NIE OSIĄGNĘLI 
PAŃSTWO WIEKU UPRAWNIAJĄCEGO DO LEGALNEGO SPOŻYCIA ALKOHOLU W SWOJEJ JURYSDYKCJI ORAZ 
UZYSKALI PAŃSTWO DOSTĘP DO SERWISU PODAJĄC FAŁYSZWĄ DATĘ URODZENIA, MUSZĄ PAŃSTWO 
NIEZWŁOCZNIE WYJŚĆ Z SERWISU. JEŻELI PAŃSTWA ZDANIEM KTOŚ, KTO NIE OSIĄGNĄŁ WIEKU 
UPRAWNIAJĄCEGO DO LEGALNEGO SPOŻYCIA ALKOHOLU, PODAŁ NAM DANE POPRZEZ UZYSKANIE DOSTĘPU 
Z NARUSZENIEM OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO DANEGO SERWISU, PROSIMY O NIEZWŁOCZNE 
SKONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI W CELU UMOŻLIWIENIA NAM USUNIĘCIA TYCH DANYCH.  

3) ZBIERANIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH  

A. Rodzaje DANYCH: Molson Coors zbiera dwa rodzaje informacji (zwanych łącznie „DANYMI”): 

i. ”dane osobowe”, które są informacjami dotyczącymi możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 
zgodnie z definicją takiej zawartą w obowiązujących przepisach prawa. Informacje te są zazwyczaj 
zbierane, kiedy rejestrują Państwo swoje konto, zamawiają towar, biorą udział w promocji, wchodzą w 
kontakt z nami poprzez media społecznościowe, kontaktują się z działem obsługi klienta lub zadają 
pytania w Serwisach. Przykłady danych osobowych obejmują:  

o dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub inny adres fizyczny, adres email, 
numer telefonu, w tym telefonu komórkowego); 

o dane dotyczące płatności i fakturowania oraz wysyłki (np. numer karty kredytowej/debetowej, 
data jej ważności, kod CVV, adres do faktury i wysyłki oraz dane kontaktowe); 

o nazwę użytkownika i hasło stosowane w celu uzyskania dostępu do Serwisów, w tym w celu 
weryfikacji poprzez platformy mediów społecznościowych; 

o informacje dotyczące konta w mediach społecznościowych (np. nazwę użytkownika i hasło, 
zdjęcia profilowe i inne obrazy, które udostępniają Państwo, takie jak treści generowane przez 
użytkownika); 

o numery identyfikacyjne przyznawane przez władze państwowe (takie jak, w przypadku 
rezydentów Stanów Zjednoczonych, numer ubezpieczenia społecznego (w ograniczonych 
okolicznościach, na przykład w sytuacji, gdy otrzymują Państwo wygraną w loterii bądź też 
wynagrodzenie, które musi być zgłoszone organom skarbowym na formularzach rozliczeń 
podatkowych) oraz 

o inne dane osobowe, które będą uważane za niezbędne lub zostaną podane dobrowolnie; 
ii. ”pozostałe dane” stanowiące zbierane z Serwisów, Internetu i źródeł osób trzecich informacje, które 

nie umożliwiają ustalenia tożsamości konkretnej osoby fizycznej. Przykłady pozostałych danych 
obejmują zasadniczo:  

o dane demograficzne, w tym datę urodzenia, płeć, zainteresowania, stan, w którym dana osoba 
mieszka, kod pocztowy, kraj oraz język w przypadkach, gdy dane te nie umożliwiają ustalenia 
tożsamości konkretnej osoby; 

o preferencje, zwyczaje zakupowe oraz inne informacje o stylu życia, w tym „listy życzeń” 
dotyczące produktów, historię zamówień, preferencje marketingowe oraz operatora sieci 
telefonii komórkowej; 

o zapytania dotyczące wyszukiwania; 
o dane dotyczące korzystania z aplikacji; 
o lokalizację pliku dziennika serwera, wskazane operatora sieci internetowej, identyfikator 

telefonu komórkowego lub innego urządzenia (np. numer UDID i MEID), informacje o 
przeglądarkach (user agents) lub adres IP; 

o informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie, znaczników, pikseli, „czystych” pikseli, 
obrazów web beacon oraz innych podobnych technologii; 



o informacje dotyczące geolokalizacji, takie jak lokalizacja dokładna i przybliżona; 
o serwisy kierujące na daną witrynę i witryny, do których użytkownik przeszedł /adresy URL (w 

tym adres URL, z którego następuje przekierowanie do witryny docelowej (click-through URL) i 
znaczniki pikseli);  

o informacje o przeglądarce i urządzeniu (w tym o platformie i wersji); 
o inne informacje zagregowane lub anonimowe.  

W niektórych jurysdykcjach określone pozostałe dane mogą być uznawane za dane osobowe. W zakresie w jakim 
informacje są w świetle prawa lokalnego uznawane za dane osobowe, traktujemy te informacje jako takie oraz 
zapewniamy, aby sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, był zgodny z wszystkimi obowiązującymi 
przepisami prawa o ochronie danych i prywatności. Na podobnej zasadzie, jeżeli będziemy łączyć pozostałe dane 
z danymi osobowymi, powstające w ten sposób dane będą traktowane jako dane osobowe przez cały czas, gdy 
będą połączone.  

W zakresie, w jakim jest to dozwolone obowiązującym prawem, wszelkie dane osobowe mogą być łączone z 
pozostałymi danymi, które nam Państwo podają z wykorzystaniem innych kanałów, a także z danymi, które są 
ogólnie dostępne lub które uzyskamy w inny sposób, w tym od osób trzecich.  

B. W jaki sposób możemy zbierać DANE: Molson Coors może zbierać DANE z następujących źródeł:  

● od Państwa (np. informacje takie, jak data urodzenia, płeć, hobby i zainteresowania, zwyczaje 
konsumpcyjne, kod pocztowy i preferowane środki komunikacji, kiedy udzielają Państwo tych 
informacji dobrowolnie);  

● z naszych Serwisów i aplikacji (np. kiedy kupują Państwo produkt za pośrednictwem Serwisu e-
commerce lub deklarują Państwo chęć otrzymywania wiadomości email o promocjach);  

● ze źródeł offline (np. z pytań związanych z obsługą klienta, loterii);  

● za pośrednictwem technologii śledzenia aktywności online, w tym śledzenia aktywności użytkownika 
wielu urządzeń (np. rejestry plików, adresy IP, pliki cookie, znaczniki, piksele, „czyste” piksele, pliki GIF, 
błędy oprogramowania, obrazy web beacon oraz inne podobne technologie, które mogą umożliwiać 
Molson Coors lub naszym usługodawcom zidentyfikowanie Państwa i zebranie dotyczących Państwa 
informacji z urządzeń i Serwisów);  

● z informacji o wykorzystaniu urządzeń mobilnych (tj. informacji uzyskanych z naszych aplikacji 
mobilnych, w tym o szerokości i długości geograficznej, pod którą znajduje się Państwa urządzenie, lub 
możliwości lokalizacyjnych Państwa urządzenia (np. GPS, Wi-Fi, sygnał Bluetooth, obrazy web beacon, 
chipy LED i inne podobne technologie)) oraz płatnych aplikacji lub usług mobilnych osób trzecich; 

● za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia (np. informacje takie jak rodzaj Państwa komputera, 
nazwa i wersja systemu operacyjnego, adres IP, adres Media Access Control (MAC), język, rodzaj i 
wersja przeglądarki internetowej oraz dostawca usług, które często są zbierane automatycznie przez 
większość przeglądarek);   

● za pośrednictwem narzędzi do analizy witryn internetowych i reklam (np. Google Analytics, Google 
Analytics Demographics, Interest Reporting, technologii Adobe Flash, w tym między innymi plików 
Adobe Flash Local Stored Objects, Quantcast); 

● z innych źródeł (np. z publicznych baz danych, od wspólnych partnerów marketingowych, z platform 
mediów społecznościowych, od osób, z którymi są Państwo powiązani na platformach mediów 
społecznościowych, z forów publicznych oraz od innych osób trzecich).  

C. W jaki sposób możemy wykorzystywać DANE: W zakresie, w jakim jest to dozwolone obowiązującym 
prawem, Molson Coors może wykorzystywać Państwa DANE w celu:  



● wysyłania do Państwa informacji administracyjnych, np. dotyczących Serwisów lub zmian w przyjętych 
przez nas warunkach i polityce; 

o ponieważ informacje te mogą być ważne z punktu widzenia korzystania przez Państwa z 
Serwisów, nie mogą Państwo zrezygnować z dalszego otrzymywania tych komunikatów (opt-
out);  

● zarządzania Państwa kontem w każdym z naszych Serwisów, w tym programów lojalnościowych, loterii 
i konkursów, do których się Państwo zgłaszają, a także do informowania Państwa o wynikach;           

o należy pamiętać, że w przypadku niektórych promocji obowiązują dodatkowe zasady, 
zawierające dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania i ujawniania tych DANYCH;  

● wysyłania do Państwa komunikatów marketingowych i aktualnych informacji dotyczących Molson 
Coors, w odniesieniu do których zgłosili Państwo chęć ich otrzymywania, w tym informacji dotyczących 
nowych produktów, imprez i promocji (np. wiadomości email, aktywnych powiadomień w trybie „push” 
oraz wiadomości SMS i MMS); 

● przekazywania Państwu spersonalizowanych i ukierunkowanych reklam w oparciu o DANE, które 
uzyskaliśmy na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z naszych Serwisów i reklam, DANE, które 
uzyskaliśmy od osób trzecich lub na podstawie połączonych informacji uzyskanych z tych źródeł, w tym 
dotyczących dotychczasowych zakupów i zainteresowań; 

● wysyłania Państwu wiadomości email dotyczących transakcji zakupu dokonanych w naszych Serwisach, 
w tym potwierdzenia zamówienia lub wiadomości email przypominających o niedokończonych 
zakupach; 

● realizacji Państwa zamówień oraz przetwarzania dokonywanych przez Państwa transakcji/płatności; 

● świadczenia na Państwa rzecz usług wsparcia klienta oraz udzielania odpowiedzi na pytania i prośby; 

● umożliwiania Państwu podejmowania aktywności lub zamieszczania materiałów na naszych stronach 
w mediach społecznościowych i blogach oraz na każdej podobnej platformie, na której zechcą się 
Państwo kontaktować z nami i innymi klientami. Należy pamiętać, że wszelkie informacje zamieszczane 
lub ujawniane przez Państwa na tych platformach staną się informacjami ogólnie dostępnymi oraz 
mogą być dostępne dla osób odwiedzających Serwisy oraz dla wszystkich; 

● umożliwiania Państwu wysyłania wiadomości do znajomych (wyłącznie do osób będących w wieku 
uprawniających do legalnego spożywania alkoholu) za pośrednictwem Serwisów. Poprzez korzystanie 
z tej funkcji informują nas Państwo, że mają Państwo prawo do wykorzystania i udostępnienia nam 
danych kontaktowych swoich znajomych; 

● prowadzenia badań i analiz marketingowych oraz badań związanych z innymi celami biznesowymi, w 
tym między innymi w celu prowadzenia audytów, opracowywania nowych produktów, doskonalenia 
komunikacji z Państwem i naszych Serwisów, przeprowadzania oceny efektywności zakupionej przez 
nas reklamy w mediach, rozpoznawania trendów i schematów ruchu w sieci/pobierania materiałów z 
sieci, a także w celu diagnozowania problemów; 

● personalizowania sposobu, w jaki są Państwo obsługiwani w naszych Serwisach, w tym wyświetlania 
treści na podstawie Państwa lokalizacji, dotychczasowych zakupów, zainteresowań oraz DANYCH 
zebranych z różnych urządzeń i Serwisów; 

● doskonalenia naszych produktów, usług, treści, reklamy i promocji; 

● przestrzegania i egzekwowania obowiązujących wymogów prawa, w tym przepisów prawa poza krajem, 
w którym Państwo mieszkają; 

● udzielania odpowiedzi na prośby ze strony organów państwowych, w tym z krajów innych, niż kraj, w 
którym Państwo mieszkają; oraz 

● wykorzystywania DANYCH w innych celach w formie zanonimizowanej lub zagregowanej, lub 

● wykonywania innych wymogów prawa.  



Możemy także udostępniać Państwa DANE innym podmiotom Molson Coors w sposób zgodny z niniejszą 
Polityką prywatności. Ponadto możemy udostępniać Państwa DANE osobom trzecim zgodnie z poniższym 
opisem.  

4) TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA  

A. Pliki cookie i technologie śledzenia. Molson Coors wykorzystuje w swoich Serwisach pliki cookie, 
znaczniki, piksele, „czyste” pliki GIF oraz inne podobne technologie śledzenia. Plik cookie to plik tekstowy 
umieszczany na Państwa komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, kiedy uzyskują Państwo dostęp do 
Serwisów lub Internetu. Technologie te umożliwiają Molson Coors zbieranie informacji dotyczących Państwa 
aktywności w naszych Serwisach i interakcji z reklamami. Informacje te obejmują na przykład: dane 
demograficzne, informację o rodzaju przeglądarki, adres IP, informację o przeglądanych stronach, rodzaj 
aktywności i czas Państwa odwiedzin. Mogą Państwo w każdej chwili „zrezygnować” (opt out) z określonych 
mechanizmów śledzenia, korzystając z ustawień swojej przeglądarki. Jednak zablokowanie takich mechanizmów 
może uniemożliwić Państwu korzystanie z określonych funkcji lub pełne skorzystanie z ofert zamieszczanych w 
naszym Serwisie.  

W naszych Serwisach wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie, które służą do różnych celów. Pliki te są 
znane jako: niezbędne pliki cookie, pliki cookie związane z wydajnością i pliki cookie związane z funkcjonalnością. 
Niektóre pliki cookie są dostarczane przez osobę trzecią, w celu zapewnienia naszemu Serwisowi dodatkowej 
funkcji. Opisujemy je poniżej.  

Niezbędne pliki cookie 

Są to pliki o zasadniczym znaczeniu dla wykonania czynności, o której wykonanie Państwo proszą, takiej jak 
rozpoznanie Państwa jako użytkownika zalogowanego. Jeżeli zablokują Państwo te pliki cookie poprzez 
dostosowanie ustawień przeglądarki, nie możemy zagwarantować, w jaki sposób funkcjonować będą nasze 
Serwisy w trakcie Państwa odwiedzin.  

Pliki cookie związane z wydajnością  

Są to pliki cookie stosowane w celu doskonalenia naszych Serwisów, na przykład na potrzeby narzędzi 
analitycznych, które umożliwiają nam i uzyskanie informacji o tym, jak nasz Serwis jest wykorzystywany oraz co 
należy uprawnić. Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania DANYCH o tym, w jaki sposób osoby 
odwiedzające nasze Serwisy korzystają z tych Serwisów. DANE są zbierane w formie anonimowej oraz obejmują 
liczbę odwiedzających i wskazują, skąd trafili oni do Serwisów oraz które strony odwiedzili.  

Pliki cookie związane z funkcjonalnością 

Te pliki cookie poprawiają wydajność i funkcjonalność naszych Serwisów, często w wyniku Państwa aktywności 
jako użytkownika. Możemy na przykład personalizować treść przeznaczoną dla Państwa lub zapamiętywać 
Państwa preferencje.  

Molson Coors, nasi zaufani dostawcy oraz osoby trzecie, które uzyskały na to zgodę, mogą także reklamować 
nasze produkty w serwisach osób trzecich. Serwisy osób trzecich mogą także korzystać z plików cookie lub innych 
urządzeń śledzących. Molson Coors, nasi zaufani dostawcy oraz osoby trzecie, które uzyskały na to zgodę, nie 
mają kontroli nad technologiami śledzenia wykorzystywanymi w serwisach osób trzecich. W związku z tym 
powinni Państwo szczegółowo zapoznawać się z polityką prywatności obowiązującą w serwisach osób trzecich. 
Pozwoli to Państwu zrozumieć, jakie ewentualne mechanizmy śledzenia stosują.  

B. Prośby o włącznie trybu Do Not Track (Nie śledź). Kiedy odwiedzą Państwo Serwis, będziemy 
automatycznie zbierać informacje dostarczone przez pliki cookie oraz inne informacje. Ponieważ zbieranie 
informacji odbywa się automatycznie, aktualnie nie respektujemy próśb „nie śledź” wysyłanych z poziomu 



przeglądarki. Aktualnie uczestniczymy w sieciach reklamowych osób trzecich oraz wykorzystujemy pliki cookie 
osób trzecich w celu śledzenia Państwa odwiedzin w różnych serwisach. 

Informacje o tym, jak można wyłączyć funkcję zbierania informacji przez inne urządzenia śledzące znajdą 
Państwo w punkcie Wybór/rezygnacja poniżej.  

C. Wyłączenie plików cookie na przeglądarce. Mogą Państwo odmówić akceptacji plików cookie lub usunąć 
je w naszych Serwisach. Więcej informacji o plikach cookie oraz innych urządzeniach śledzących, a także o tym, 
jak nimi zarządzać, znajdą Państwo w instrukcjach w części Pomoc (Help) swojej przeglądarki. Jeżeli wybiorą 
Państwo opcję usunięcia plików cookie, może to ograniczyć niektóre z funkcji naszych Serwisów. Jeżeli będą 
Państwo korzystać z innego komputera lub zmienią Państwo przeglądarkę, będą Państwo musieli powtórzyć 
proces odmowy akceptacji plików cookie lub ich usuwania. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym 
dotyczących sposobu ustawiania przeglądarki internetowej tak, aby odrzucała pliki cookie, znajdą Państwo na 
stronie www.allaboutcookies.org.  

D. Śledzenie reklamowe. Niektóre urządzenia mogą umożliwiać Państwu skorzystanie z trybu Limit Ad 
Tracking (Ogranicz śledzenie reklamowe). Informacje o tym, jak można wyłączyć śledzenie reklamowe, znajdą 
Państwo w ustawieniach komputera lub innego swojego urządzenia.  

5) TRANSAKCJE  

W niektórych wypadkach możemy korzystać z usług zewnętrznych w celu przetwarzania zakupów 
dokonywanych za pośrednictwem Serwisów, w tym między innymi serwisów rezerwacyjnych i witryn sklepów 
eCommerce/sklepów internetowych. Państwa DANE mogą być wtedy zbierane przez osobę trzecią, a nie przez 
nas, oraz będą podlegać polityce prywatności osoby trzeciej, a nie niniejszej Polityce prywatności. Nie mamy 
kontroli nad sposobem, w jaki dana osoba trzecia wykorzystuje czy też ujawnia Państwa DANE, ani nie ponosimy 
za to odpowiedzialności.  

6) UDOSTĘPNIANIE/UJAWNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOM TRZECIM 

Molson Coors może niekiedy udostępniać określone DANE osobom trzecim (np. zaufanym dostawcom). Możemy 
jest także udostępniać w ramach naszej grupy spółek/rodziny marek. Będziemy udostępniać Państwa DANE tym 
osobom trzecim i podmiotom powiązanym wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. 
Molson Coors lub osoby pomagające nam w działalności biznesowej są upoważnione do wykorzystywania wyżej 
wspomnianych informacji jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne w celu wykonania usług lub w innych 
okolicznościach opisanych poniżej. Jeżeli chcą Państwo zastrzec brak zgody (opt-out), aby dotyczące Państwa 
informacje były nadal udostępniane osobom trzecim w danych okolicznościach (na przykład gdy Państwa dane 
osobowe są wykorzystywane w celach marketingowych/promocyjnych), prosimy o skontaktowanie się z nami 
zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie Pytania dotyczące ochrony prywatności.  

Możemy na przykład udostępniać dotyczące Państwa DANE zbierane przez Molson Coors:  

● naszym zaufanym dostawcom w celu oceny i doskonalenia naszych działań i treści marketingowych i 
promocyjnych oraz produktów i usług, lepszego rozumienia zainteresowań i preferencji klientów, 
udzielania Państwu istotnych informacji oraz prowadzenia wspólnych programów marketingowych; 

● naszym zaufanym usługodawcom, którzy pomagają nam w naszej działalności (np. transakcje 
przetwarzania kart kredytowych, administrowanie loteriami i konkursami, wysyłka zamówionych przez 
Państwa produktów, udzielanie wsparcia w zakresie działania Serwisu, świadczenie usług obsługi 
klienta oraz doręczanie wiadomości email); 

● naszym zaufanym usługodawcom wykonującym pracę w naszym imieniu, którzy samodzielnie nie mają 
prawa wykorzystywać DANYCH, do których mają dostęp lub które im ujawniamy; 

http://www.allaboutcookies.org/


● w związku ze zmianami w strukturze korporacyjnej, takimi jak łączenie przedsiębiorstw, przejęcie 
przedsiębiorstwa lub sprzedaż aktywów; 

● w związku z promocjami, na przykład osobom trzecim, które są sponsorami promocji, w celu 
przekazania im list nazwisk i danych kontaktowych lub zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
odniesieniu do danej promocji; 

● partnerom zewnętrznym, z którymi współpracujemy (np. w ramach wspólnych kampanii 
marketingowych lub stowarzyszeń sportowych). W zależności od celów udostępniania informacji, 
Molson Coors może dać Państwu możliwość wyrażenia lub odmówienia zgody na ich udostępnienie 
zanim informacje zostaną udostępnione partnerowi. Dalsze wykorzystywanie DANYCH przez partnera 
zewnętrznego będzie podlegać stosowanym przez niego praktykom i jego własnej polityce ochrony 
prywatności; 

● zgodnie z wymogami prawa, w tym w związku z zapytaniem organów państwowych lub w celu 
zastosowania się do wezwania do stawienia się przed nimi lub wykonania wymogów związanych z 
podobnymi czynnościami prawnymi; 

● kiedy poweźmiemy w dobrej wierze przekonanie, że ujawnienie informacji jest niezbędne w celu 
ochrony naszych praw, Państwa bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych, zbadania oszustwa lub 
zastosowania się do prośby organów państwowych; oraz 

● innym osobom trzecim za Państwa uprzednią formalną zgodą.  

7) USŁUGI WYKORZYSTUJĄCE MOŻLIWOŚĆ LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKA  

Molson Coors może zbierać informacje dotyczące fizycznej lokalizacji Państwa urządzenia na przykład poprzez 
wykorzystanie satelity, w tym systemu GPS, masztów stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, obrazów 
web beacon lub sygnałów Wi-Fi. Możemy wykorzystywać fizyczną lokalizację Państwa urządzenia w celu 
świadczenia na Państwa rzecz spersonalizowanych usług i przekazywania Państwu spersonalizowanych treści, w 
tym reklam, wybranych w oparciu o lokalizację. Możemy także udostępniać informacje dotyczące fizycznej 
lokalizacji Państwa urządzenia, w połączeniu z informacjami dotyczącymi reklam, które Państwo przeglądali i 
innych gromadzonych przez nas informacji, naszym partnerom marketingowym w celu umożliwienia im 
przedstawiania Państwu bardziej spersonalizowanej treści, w tym reklam, oraz w celu badania skuteczności 
kampanii reklamowych. W niektórych wypadkach mogą Państwo mieć możliwość wyrażenia zgody lub odmowy 
zgody na wykorzystywanie/udostępnianie informacji dotyczących fizycznej lokalizacji Państwa urządzenia, 
jednak jeżeli Państwo odmówią takiej zgody, nie będziemy mogli świadczyć na Państwa rzecz 
spersonalizowanych usług ani przekazywać Państwu spersonalizowanej treści, jak też nie będą tego mogli robić 
nasi partnerzy marketingowi. W wypadku braku zgody z Państwa strony, dane lokalizacyjne są zbierane na 
zasadzie anonimowości, w formie, która nie pozwala na ustalenie Państwa tożsamości. Kiedy na przykład 
pobierają Państwo pliki z Serwisu Molson Coors (w tym z aplikacji mobilnej) na Państwa urządzenie, mogą 
Państwo mieć możliwość zadeklarowania, czy chcieliby Państwo, aby informacje o Państwa lokalizacji były 
udostępniane. 

Informacje dotyczące rezygnacji z usług lokalizacji znajdą Państwo w ustawieniach urządzenia.  

8) BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH 

Bezpieczeństwo, integralność i poufność Państwa DANYCH są dla nas niezwykle ważne. Molson Coors stosuje 
zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony DANYCH. Zabezpieczenia te służą 
zapewnieniu, aby DANE były wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Należy jednak pamiętać, 
że pomimo naszych najlepszych starań, nie ma zabezpieczeń, które byłyby doskonałe lub niemożliwe do obejścia. 
Jeżeli mają Państwo podstawy, aby twierdzić, że Państwa dane osobowe nie są bezpieczne, prosimy o 
skontaktowanie się z nami zgodnie z informacją zawartą w punkcie 15 w dalszej części niniejszego dokumentu.  



Kiedy zamieszczają Państwo materiały na platformach społecznościowych lub innych ogólnie dostępnych 
platformach, DANE, które Państwo udostępniają, są widoczne dla innych użytkowników oraz mogą być czytane, 
zbierane lub wykorzystywane przez innych użytkowników. Molson Coors nie odpowiada za DANE, które Państwo 
dobrowolnie udostępniają lub zamieszczają na tych platformach. Jeżeli na przykład podają Państwo swoje imię 
i nazwisko, wiek i adres na portalu społecznościowym, DANE te są ogólnie dostępne.  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to zgodnie z racjonalnymi kryteriami 
niezbędne w celach, w których zostały one zebrane, opisanych w niniejszym dokumencie. W pewnych 
okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższe okresy, na przykład kiedy 
jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie wymogów prawa bądź też wymogów regulacyjnych lub 
wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych.  

W określonych okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższe okresy, w celu 
posiadania dokładnego rejestru zawartych z nami transakcji na wypadek skarg lub protestów lub jeżeli mamy 
podstawy przypuszczać, że Państwa dane osobowe lub transakcje mogą być objęte sporem sądowym. 

9) 9) UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI 

Wszelkie DANE, które Państwo podają lub które gromadzimy, mogą być przekazywane lub odczytywane przez 
podmioty na całych świecie z zastrzeżeniem praktyk opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Molson Coors, 
jako spółka globalna posiadająca lokalne podmioty zależne i stowarzyszone, przestrzega wszystkich 
obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego i krajowego dotyczących zbierania, wykorzystywania i 
ujawniania Państwa DANYCH.  

Więcej informacji o tym, jak przekazujemy dane osobowe zgodnie z określonymi przepisami prawa UE 
dotyczącymi ochrony danych znajdą Państwo w punkcie zatytułowanym Dodatkowe informacje dla rezydentów 
UE.  

10) SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE/SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE  

W niektórych Serwisach możemy Państwu umożliwiać dostęp do społeczności internetowych w celu 
udostępniania DANYCH takich jak wiadomości, zdjęcia lub materiały wideo. Mogą Państwo udostępniać te DANE 
osobom w wieku uprawniającym do spożycia alkoholu zgodnie z prawem jurysdykcji, z obszaru której uzyskują 
Państwo dostęp do Serwisu. Możemy także umożliwiać Państwu zamieszczanie treści z niektórych Serwisów na 
Państwa profilu lub w innych sieciach społecznościowych. Należy pamiętać, że do wszelkiej treści, którą 
zamieszczają Państwo w danym Serwisie lub przekazują do niego, będzie miała zastosowanie polityka 
prywatności obowiązująca w danej sieci społecznościowej. Ponadto, kiedy zamieszczają Państwo lub 
udostępniają treść lub wiadomości z naszych Serwisów w sieciach społecznościowych osób trzecich, pozwalają 
nam Państwo na udostępnianie DANYCH danej sieci społecznościowej osoby trzeciej.  

Nie jesteśmy w stanie kontrolować polityki ani warunków korzystania z sieci społecznościowych osób trzecich. 
Na przykład udostępnianie DANYCH na Facebooku może wymagać od nas wdrożenia plików cookie lub 
systemów API w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy naszymi Serwisami a Facebookiem. DANE te, 
udostępniane za pośrednictwem plików cookie lub systemów API, podlegają wówczas Polityce ochrony danych 
Facebooka, z którą można się zapoznać pod adresem https://www.facebook.com/full_data_use_policy. W 
konsekwencji, nie możemy odpowiadać za wykorzystanie Państwa DANYCH lub treści przez sieć społecznościową 
osoby trzeciej, w związku z czym korzystają z niej Państwo na własne ryzyko.  

11) LINKI DO WITRYN INTERNETOWYCH  

Nasze Serwisy mogą zawierć linki do witryn internetowych lub aplikacji osób trzecich, nad którymi Molson Coors 
nie ma kontroli lub które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Jeżeli przekazują Państwo DANE do 
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jakiejkolwiek z takich witryn, DANE te podlegają obowiązującej w niej polityce prywatności. Zachęcamy Państwa 
do uważnego zapoznawania się z polityką prywatności wszelkich serwisów lub aplikacji, które Państwo 
odwiedzają. Nie mamy kontroli ani władzy nad serwisami osób trzecich oraz nie odpowiadamy za DANE, które 
przekazują Państwo do takich witryn.  

Muszą Państwo pamiętać, że jeżeli przekazują nam Państwo DANE za pośrednictwem portalu 
społecznościowego lub są członkami portalu społecznościowego powiązanego linkiem z naszymi Serwisami, 
wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa DANYCH niezależnie od powodu, tak jakby 
przekazali nam je Państwo bezpośrednio przez Serwis.  

12) DODATKOWE INFORMACJE  

Nasze Serwisy mogą obejmować programy interaktywne, które świadczą określone usługi od innych spółek, 
takie jak „polubienie” lub udostępnienie treści, które często określane są jako widżety. Mogą Państwo mieć 
możliwość przekazania swoich DANYCH, takich jak adres email, które są zbierane przez widżet. Widżet może 
także wykorzystywać pliki cookie lub zbierać dane dotyczące użytkowania. Informacje gromadzone przez widżet 
podlegają polityce prywatności spółki, która go stworzyła.  

13) PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI, SPROSTOWANIA PAŃSTWA DANYCH ORAZ OPCJA 
WYBÓR/REZYGNACJA  

A. Pytania dotyczące ochrony prywatności  

Jeżeli będą mieć Państwo pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności lub jeżeli chcieliby Państwo przejrzeć, 
uaktualnić, sprostować lub usunąć jakiekolwiek dane osobowe z naszych rejestrów, prosimy o skontaktowanie 
się z nami w wykorzystaniem informacji podanych poniżej. Po otrzymaniu Państwa prośby o usunięcie danych, 
usuniemy Państwa dane osobowe z naszych rejestrów, chyba że będziemy podlegać określonemu wymogowi 
prawnemu zachowania tych danych osobowych. Jednak z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie będzie wymagane 
prawem, możemy odmówić dostępu w celu sprostowania informacji, jeżeli koszty udzielenia dostępu będą 
niewspółmiernie wysokie w stosunku do ryzyka dla ochrony prywatności osoby fizycznej w danym wypadku lub 
jeżeli udzielenie dostępu naruszałoby prawa innych osób.  

Molson Coors Brewing Company 
1801 California Street, Suite 4600 

Denver CO 80202 USA 
Email: dataprotection@molsoncoors.com 

Należy pamiętać, że wiadomości email nie zawsze są bezpieczne; w związku z tym prosimy, aby nie umieszczali 
Państwo danych wrażliwych, w tym informacji dotyczących kart kredytowych, w wysyłanych do nas 
wiadomościach email.  

Usunięcie danych lub zmiany dokonywane na Państwa prośbę mogą nie być dokonywane ze skutkiem 
natychmiastowym. Będziemy się jednak starać spełniać Państwa prośby tak szybko, jak będzie to możliwe.  

Rezydenci stanu Kalifornia (zgodnie z wymogami prawa tego stanu) chcący uzyskać wykaz swoich danych 
osobowych ujawnionych przez Molson Coors osobom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego w 
poprzednim roku kalendarzowym powinni wysłać do Molson Coors pocztą tradycyjną podpisaną pisemną prośbę 
na adres podany powyżej.  

Więcej informacji o tym, w jaki sposób zapewniamy przestrzeganie obowiązujących przepisów UE dotyczących 
ochrony danych i ochrony prywatności znajdą Państwo w punkcie Dodatkowe informacje dla rezydentów UE w 
dalszej części niniejszego dokumentu.  
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B. Aktualizujące wiadomości email 

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa adres email został usunięty z naszych rejestrów, prosimy o zapoznanie się z 
instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z otrzymywania wiadomości, którą znajdą Państwo w otrzymywanych od 
nas wiadomościach email, lub wykonanie procedury opisanej w powyższym podpunkcie A.  

C. Aktualizujące wiadomości w ramach marketingu mobilnego (SMS i MMS)  

Jeżeli zdecydują się Państwo wpisać na listę odbiorców usług marketingu mobilnego, należy pamiętać, że z 
otrzymywanie wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS) wiąże się zazwyczaj z kosztami. Ich 
wysokość będzie różna, w zależności od operatora sieci bezprzewodowej lub planu, z którego Państwo 
korzystają. Przed wpisaniem się na naszą listę odbiorców takich wiadomości powinni Państwo sprawdzić u 
operatora urządzania, za pośrednictwem którego będą je Państwo odbierać, wysokość opłat, jakie będą miały 
zastosowanie. Jeżeli będą Państwo chcieli zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości na urządzenie 
mobilne, prosimy o wysłanie wiadomości o treści „STOP” (lub o innej odpowiedniej treści) w odpowiedzi na 
naszą wiadomość. Mogą także Państwo skontaktować się ze swoim operatorem sieci komórkowej w celu 
uzyskania dalszych informacji dotyczących otrzymywania lub rezygnacji z otrzymywania wiadomości z aplikacji 
mobilnych.  

D. Usługi lokalizacyjne 

Jeżeli wcześniej pozwolili Państwo, aby z Państwa komputera lub urządzenia mobilnego były wysyłane do nas 
informacje o lokalizacji, mogą Państwo wycofać się z opcji umożliwiania nam dostępu do tych informacji. Muszą 
to Państwo zrobić poprzez zmianę ustawień na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym lub odinstalowanie 
aplikacji.  

E. Aktywne powiadomienia w trybie „push” 

Jeżeli będą Państwo chcieli zablokować aktywne powiadomienia w trybie „push” na swoim urządzeniu 
mobilnym, mogą to Państwo zrobić w ustawieniach tego urządzenia. 

F. Narzędzia analityczne osób trzecich  

i. Google Analytics: Więcej informacji o tym, w jaki sposób można zastrzec brak zgody na dalsze 
wykorzystywanie narzędzia Google Analytics oraz korzystanie przez nas z funkcji Advertising Features 
tego narzędzia, należy wejść na stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oraz 
http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences. 

ii. Quantcast: Więcej informacji o tym, jak można zastrzec brak zgody na dalsze stosowanie narzędzia 
Quantcast, należy odwiedzić stronę  https://www.quantcast.com/opt-out. 

iii. Strona Opt-Out DAA: Użytkownicy mogą zastrzec brak zgody na stosowanie w ich przypadku 
dodatkowego śledzenia i marketingu ukierunkowanego, w tym narzędzi Google Analytics i 
Quantcast, za pośrednictwem strony Digital Advertising Alliance (DAA), służącej do zastrzegania 
braku takiej zgody (opt-out), a także strony Networking Advertising Initiatives (NAI), odpowiednio 
pod adresami http://www.aboutads.info/choices/ oraz 
http://www.networkadvertising.org/choices/.  

14) DODATKOWE INFORMACJE DLA REZYDENTÓW UE  

A. Podstawa prawna przetwarzania  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences
https://www.quantcast.com/opt-out
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/


Przetwarzanie (tj. wykorzystywanie) Państwa danych osobowych odbywa się w każdym wypadku z 
zastrzeżeniem spełnienia jednego z szeregu warunków prawnych. Ogólnie rzecz biorąc, są to warunki opisane 
poniżej:  

i. posiadanie Państwa zgody (na przykład na umieszczanie plików cookie przetwarzających dane 
osobowe lub na prowadzenie działań marketingowych przez naszych zewnętrznych partnerów);  

ii. wykonywanie zawartej z nami przez Państwa umowy (np. w celu przetwarzania informacji 
dotyczących Państwa płatności lub informacji o wysyłce w celu realizacji zamówienia);  

iii. wykonywanie obowiązku prawnego (np. kiedy musimy ujawnić informacje sądowi lub organowi 
podatkowemu); oraz  

iv. realizacja naszych uzasadnionych interesów, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z Państwa 
podstawowymi prawami i swobodami (np. kiedy prowadzimy nasze własne działania w obszarze 
marketingu bezpośredniego wobec aktualnych subskrybentów, z zastrzeżeniem Państwa prawa do 
rezygnacji z takich usług w dowolnym momencie).  

B. Prawa rezydentów UE 

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, jako rezydentom UE mogą Państwu przysługiwać niektóre lub wszystkie 
z praw wymienionych poniżej w odniesieniu do Państwa danych osobowych:  

i. prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych wraz z informacją na temat sposobu i podstawy 
ich przetwarzania;  

ii.  prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych (w tym prawo do uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych);  

iii. prawo do usunięcia swoich danych osobowych (w ograniczonych okolicznościach, kiedy nie są już 
one niezbędne do celów, w których zostały zgromadzone lub były przetwarzane);  

iv. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w wypadku gdy:  

a. kwestionowana jest ich dokładność;  

b. przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich 
usunięciu; 

c. nie potrzebujemy już samych danych osobowych, ale nadal są nam one potrzebne w celu 
prowadzenia obrony w postępowaniu prawnym;  

v. prawo do zakwestionowania przetwarzania, które umotywowaliśmy naszym uzasadnionym 
interesem (a nie Państwa zgodą lub koniecznością wykonania zawartej z Państwem umowy);  

vi.  prawo do uniemożliwienia nam wysyłania do Państwa materiałów w ramach marketingu 
bezpośredniego;  

vii. prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych (w 
sytuacji, gdy są one przetwarzane na podstawie takiej zgody);  

viii. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji wynikających wyłącznie z przetwarzania 
zautomatyzowanego lub profilowania; oraz 

ix. prawo do uzyskania kopii lub wglądu w kopię zabezpieczeń chroniących Państwa dane osobowe, 
kiedy są one przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Ponadto mają Państwo prawo do wnoszenia skarg do swojego lokalnego organu nadzorczego (na przykład ICO 
w Zjednoczonym Królestwie).  

W odniesieniu do tych praw mogą się Państwo z nami kontaktować z wykorzystaniem danych podanych w 
punkcie 13. Należy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o przedstawienie dowodu swojej tożsamości oraz 



zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w sytuacjach, gdy będzie to dozwolone prawem, na przykład jeżeli 
Państwa prośba będzie w oczywisty sposób bezzasadna lub wygórowana. Będziemy się starali odpowiadać na 
Państwa prośby przestrzegając wszystkich obowiązujących terminów.  

C. Międzynarodowe przekazywanie danych dotyczących rezydentów UE  

Powinni Państwo zdawać sobie sprawę, że główna siedziba naszej firmy znajduje się w Stanach Zjednoczonych i 
że Państwa dane osobowe będą rutynowo przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tam przechowywane w 
celu ich przetwarzania. 

Jeżeli chodzi o przekazywanie danych w ramach firmy i korzystanie z usług podmiotów stowarzyszonych lub 
innych dostawców, w przypadku gdy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(„EOG”), będziemy podejmować działania służące zapewnieniu, aby poziom ochrony informacji był taki sam, 
jakby pozostawały one w granicach EOG. Oznacza to między innymi, że będziemy zawierać umowy o przekazanie 
danych, stosować standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opierać się na 
systemach certyfikacji, takich jak porozumienie w sprawie ochrony prywatności „Privacy Shield” pomiędzy UE i 
USA. Może Państwu przysługiwać prawo do szczegółowych informacji o mechanizmach stosowanych przy 
przekazywaniu dotyczących Państwa danych poza EOG. 

15) ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Korzystanie przez Państwa z Serwisów, a także dalsze korzystanie z nich po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian 
w Polityce prywatności, oznacza, że akceptują Państwo warunki Polityki prywatności. Jeżeli nie akceptują 
Państwo Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z Serwisu lub o niepodawanie nam żadnych DANYCH. 

Możemy co jakiś czas aktualizować Politykę prywatności poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie 
dodatkowych postanowień lub jej modyfikację. Zachęcamy więc Państwa, aby okresowo ją Państwo przeglądali.  

Aby pomóc Państwu być na bieżąco ze zmianami robimy dwie rzeczy: (i) podajemy datę, w której Polityka 
prywatności była po raz ostatni aktualizowana - data ta jest umieszczona powyżej, oraz (ii) kiedy dokonujemy 
istotnej zmiany w Polityce prywatności, zamieszczamy wyraźnie widoczną informację o zmianach na stronie 
domowej Serwisu, obok linku do Polityki prywatności, lub wysyłamy wiadomość email do wszystkich 
użytkowników, których dane osobowe są w posiadaniu Molson Coors (lub odpowiedniej jednostki 
organizacyjnej). Korzystanie przez Państwa z Serwisu po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności będzie 
uznane za akceptację jej zmienionej wersji. Zdecydowanie więc zalecamy, aby okresowo przeglądali Państwo 
Politykę prywatności. 


