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Którego podmiotu firmy Clear Channel dotyczy niniejsza Polityka? 

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie („Polityka”) dotyczy stron 

internetowych Clear Channel International, w tym www.clearchannelinternational.com z siedzibą 

zarejestrowaną pod adresem: 33 Golden Square,  Londyn W1F 9JT, Wielka Brytania; oraz wszelkich 

innych stron internetowych podmiotów zależnych grupy Clear Channel International lub powiązanych 

z nią, których wykaz można zobaczyć tutaj („Clear Channel”, „my,” „nas,” lub „nasze”) oraz 

wszelkich aplikacji mobilnych, formularzy i subskrypcji internetowych, produktów i usług, oraz kanałów 

mediów społecznościowych kontrolowanych przez Clear Channel, w których umieszczono link do 

niniejszej Polityki (nazywanych każdą z osobna „Platformą” i łącznie „Platformami”).  

Każda Platforma jest kontrolowana przez poszczególne podmioty z grupy Clear Channel, zgodnie z 

opisem w warunkach użytkowania.  

Dlaczego niniejsza Polityka jest tak ważna? 

Clear Channel jest zobowiązana do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z naszą polityką 

wewnętrzną i obowiązującym prawem unijnym.  

http://www.clearchannelinternational.com/
https://www.clearchannelinternational.com/contact-us/markets
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Niniejsza Polityka informuje o naszych praktykach w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i 

ujawniania danych osobowych, przekazywanych przez Państwa poprzez nasze platformy, w związku 

z wszelkimi promocjami, konkursami, ofertami lub kampaniami marketingowymi, które 

przeprowadzamy lub które Państwo przekazują w związku z potencjalnym zatrudnieniem u naszej 

spółce.  Opisuje ona również Państwa prawa do ochrony danych osobowych, w tym prawo do 

sprzeciwu wobec niektórych procesów przetwarzania danych, których dokonuje Clear Channel. 

Więcej informacji na temat Państwa praw oraz jak z nich korzystać, jest przedstawionych w sekcji 

„Państwa prawa”. 

„Dane osobowe” oznaczają informacje o osobie fizycznej, które pozwalają zidentyfikować Państwa 

jako konkretną osobę lub które odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby, zgodnie z 

definicją w obowiązującym prawie unijnym (w szczególności w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie 

danych). 

W jaki sposób i po co gromadzimy dane osobowe? 

Administratorem Danych jest Clear Channel International. 

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach: 

1. Za Państwa zgodą: 

  

• Kiedy zapisują się Państwo na nasze listy marketingu, (strony mediów społecznościowych, 

promocje, konkursy, oferty i wiadomości związane z kampanią marketingową (łącznie 

nazywane, „marketingiem i promocjami”) przekazywane Państwu poprzez kanały mediów 

społecznościowych, e-maile, pocztę lub inne kanały komunikacji); oraz  

• Jeśli zdecydują się Państwo na aktywne zaangażowanie w eksperymentalnej kampanii 

poprzez, np. kod QR w interaktywnej reklamie lub konkursie, a my musimy znać Państwa 

tożsamość lub poprosić o Państwa dane kontaktowe, uzyskamy Państwa zgodę i 

poinformujemy w momencie ubiegania się o taką zgodę, w jaki sposób będziemy 

wykorzystywać te dane. 

 

2. W celu wypełniania naszych zobowiązań umownych, : 

 

• wynikających z naszych warunków podczas rejestracji w związku z naszymi produktami lub 

usługami; 

• dotyczących weryfikacji Państwa tożsamości; 

• kiedy rejestrują się Państwo, aby wziąć udział w wydarzeniu Clear Channel; 

• podczas świadczenia obsługi klienta związanej z naszymi produktami i usługami; 

• przy zawieraniu umów leasingu lub podobnych umów dotyczących aktywów; oraz 

• jeśli ubiegają się Państwo o pracę w spółce Clear Channel, możemy podjąć kroki, które są 

niezbędne przed zawarciem umowy o pracę z Państwem, np. sprawdzić Państwa kwalifikacje 

lub prawo do pracy w kraju, w którym aplikowali Państwo o stanowisko. 

 

3. W związku z naszymi uzasadnionymi interesami, co obejmuje: 

 

• przesyłanie Państwu wiadomości na temat marketingu i promocji, jeśli nie potrzebujemy 

Państwa zgody,  
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• zapewnienie Państwu dostępu do produktów i usług lub określonych materiałów lub informacji 

z naszych platform, których Państwo poszukują; 

• przetwarzanie Państwa opinii i odpowiedzi na ankiety dla klientów, konkursy, oferty i 

kwestionariusze.  

• nagrywanie rozmów telefonicznych z Państwem w celach szkoleniowych i/lub monitorowania; 

• analizowanie Państwa zapytań, abyśmy mogli lepiej Państwu pomóc lub rozpatrywanie 

Państwa reklamacji, oraz 

• analizowanie trendów w celu udoskonalania naszej obsługi w zakresie administrowania 

naszymi platformami; oraz 

• monitorowanie różnorodności i integracji 

• pomoc w identyfikacji Państwa w celach administracyjnych;  

 

4. Dla celów zgodności z przepisami, prawnych lub regulacyjnych: 

 

• aby zweryfikować Państwa tożsamość w ramach procesu sprawdzania zatrudnienia oraz w 

celach związanych z przepisami zapobiegającymi praniu pieniędzy ;  

• aby zgłosić właściwym organom działalności, co do której istnieje podejrzenie, że narusza ona 

odnośne przepisy lub regulacje. 

 

Jakie dane osobowe gromadzimy? 

Rodzaje danych osobowych 

Dane osobowe, o które pytamy, mogą obejmować między innymi połączenie różnych informacji, 

takich jak: 

• Państwa imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, zawód oraz inne 

dane kontaktowe; 

• Jeśli są Państwo stroną wynajmującą, szczegóły dotyczące Państwa własności aktywów;  

• Wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje o rasie lub płci, podczas procesu rekrutacji na 

stanowiska w naszej firmie - więcej informacji znajduje się w punkcie Wrażliwe dane 

osobowe poniżej;  

• źródła Państwa wiedzy o nas; 

• szczegółowe informacje dotyczące reklamacji; 

• wszelkie informacje, które mogą nam Państwo dobrowolnie przekazać poprzez wypełnienie 

dowolnego formularza na naszych platformach; takich jak np. miejsca na „dowolną treść” na 

naszych platformach (np. puste miejsca, gdzie można wpisywać komentarze); 

• Państwa transakcje z nami, w tym informacje o Państwa osobistych lub zawodowych 

zainteresowaniach, potrzebach i opiniach, danych demograficznych, doświadczeniach z 

naszymi produktami lub usługami oraz preferencje co do formy kontaktu. 

• jeśli ubiegają się Państwo o pracę, Państwa dane z CV oraz wszelkie informacje dodatkowe, 

które możemy otrzymać od osób polecających Państwa, z Państwa profilu LinkedIn, agencji 

pośrednictwa pracy, z którą Państwo współpracują (jeśli istnieje); 

• szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowych lub księgowych przeprowadzanych 

na naszych platformach lub w inny sposób, w tym dane dotyczące karty 

kredytowej/debetowej, informacje do faktury i/lub adres dostawy (jeżeli dokonywali Państwo 

płatności za cokolwiek na naszych stronach internetowych); i/lub 



5 
 

• informacje demograficzne i kontaktowe z innych źródeł, takich jak powszechnie dostępne bazy 

danych, informacje od partnerów marketingowych, z mediów społecznościowych (w tym od 

osób, które są Państwa znajomymi lub w inny sposób są z Państwem powiązani) oraz od 

innych stron trzecich; 

• informacje techniczne, w tym informacje o lokalizacji, adresie protokołu internetowego (IP), 

wykorzystywanym, aby połączyć Państwa komputer z Internetem, informacje o Państwa 

logowaniu, rodzaju i wersji przeglądarki, strefie czasowej, dodatków i wersjach wtyczek do 

przeglądarki, systemie operacyjnym oraz platformie.  

• informacje o przeglądaniu przez Państwo naszych platform, w tym sekwencję otwieranych 

(URL) prowadzących do, przez i od naszych platform lub kanałów mediów społecznościowych 

(w tym datę i czas), błędy w pobieraniu, długość przebywania na niektórych stronach, 

informacje o działaniach na stronie (przewijanie, klikanie, ruchy kursora) oraz metody 

stosowane do opuszczenia strony; 

• wszelkie urządzenia, które wykorzystali Państwo w celu dostępu do naszych produktów i 

usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki i identyfikatory 

urządzenia mobilnego). 

 

W niektórych okolicznościach możemy poprosić o dodatkowe dane osobowe, żeby móc udzielić 

Państwu najbardziej trafnej odpowiedzi. Jeżeli nie przekażą Państwo wymaganych danych 

osobowych, może to skutkować ograniczeniem Państwa dostępu do usługi albo naszych możliwości 

udzielenia Państwu wsparcia.  

Wrażliwe dane osobowe lub „o specjalnej kategorii” 

Jeżeli Państwa miejscowe przepisy na to zezwalają, możemy poprosić o dobrowolne udostępnienie 

danych dotyczących rasy, wyznania lub innego rodzaju wrażliwych danych osobowych w ramach 

procesu rekrutacyjnego Clear Channel, aby monitorować nasze zobowiązania w zakresie 

różnorodności i integracji (mogą Państwo zawsze odmówić ich podania).  

Jeśli jest to dozwolone lub wymagane przepisami (które różnią się w zależności od jurysdykcji) 

poprosimy Państwa o złożenie oświadczenia dotyczącego aktualnego stanu zdrowia, aby umożliwić 

Państwu wstęp do naszej siedziby, zgodnie z wytycznymi rządu dotyczącymi zdrowia publicznego. 

Na bieżąco monitorujemy nasze procedury w celu zapewnienia, że są one zgodne z zaleceniami, 

obowiązującymi w Państwa jurysdykcji.  

Jeśli będziemy musieli przetwarzać Państwa wrażliwe dane osobowe w innych celach, poprosimy 

Państwa o wyraźną zgodę, jeśli będzie to wymagane przepisami.  

„Wrażliwe dane osobowe lub dane „specjalnej kategorii” to dane osobowe, które mogą dotyczyć 

rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, 

stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych lub biometrycznych, które w 

sposób jednoznaczny Państwa identyfikują, Państwa życia seksualnego lub orientacji seksualnej, 

przekonań religijnych lub filozoficznych oraz popełnienia lub domniemanego popełnienia 

przestępstwa lub jakichkolwiek informacji dotyczących toczącego się postępowania. W przypadku 

przekazania przez Państwa wrażliwych danych osobowych, będziemy je przechowywać w 

bezpieczny sposób i przez określony czas i wykorzystamy te informacje wyłącznie w związku z 

celem, dla którego zostały przekazane. 
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Wykorzystanie zanonimizowanych danych 

Możemy nabywać lub gromadzić zanonimizowane, zagregowane zbiory danych dotyczące wyników 

reklamy zewnętrznej (np. na billboardach, ulicach, drogach, autostradach, przejściach itp.) lub 

zanonimizowanej i zbiorczych transakcji oraz historii zakupów od dostawców danych.  Robimy to, aby 

lepiej poznać grupy osób, które będą oglądać promowane przez nas reklamy, w imieniu naszych 

reklamodawców. Nie staramy się analizować danych osobowych.  

 

Dane pozyskane za pomocą SDK i beaconów 

Elektroniczne czujniki zwane beaconami są zainstalowane na naszych panelach w wielu 

prestiżowych miejscach (obecnie nie są wykorzystywane na dużą skalę) i w sposób pasywny 

przekazują sygnał lokalizacyjny, który może zostać wykryty przez urządzenia mobilne. Państwa 

telefon może próbować połączyć się z beaconem zainstalowanym w naszych billboardach. 

Współpracujemy okresowo z naszymi partnerami ds. danych, którzy korzystają z narzędzi SDK w 

aplikacjach, aby wykryć obecność sygnału. SDK oznacza „zestaw narzędzi programowania” - jest to 

element kodu, wbudowany w aplikację, który ułatwia aplikacji gromadzenie danych na temat 

lokalizacji. Po zainstalowaniu aplikacji, użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na zbieranie 

danych dotyczących lokalizacji w celu usprawnienia użytkowania aplikacji. . Aplikacje te dostarczają 

zbiór danych, który pomaga partnerom ds. danych jak najlepiej poznać trasy przemieszczania 

klientów i dokąd ludzie udają się w rzeczywistym świecie.  Dostawcy aplikacji mogą również wysyłać 

Państwu ukierunkowane wiadomości, jeśli mają odpowiednią zgodę, zgodnie z ich polityką 

prywatności. Jednakże, wszystkie dane dotyczące lokalizacji, wykorzystywane przez Clear Channel, 

które są przekazywane przez jej partnerów, są zagregowane oraz anonimowe, a my nie 

identyfikujemy, nie śledzimy ani nie zwracamy się do poszczególnych osób. 

 

Oprogramowanie wizyjne w naszych panelach 

Oprogramowanie wizyjne jest w standardowo używane w naszym sektorze reklam zewnętrznych (np. 

na billboardach, ulicach, drogach, autostradach, przejściach itp.) Gdy używana jest taka technologia, 

włączana jest kamera zainstalowana na ekranie, która może rozpoznać podstawowe cechy (np. płeć 

lub kolor włosów itp.) osób patrzących na ekran, w celu spersonalizowania oglądanej przez nich 

reklamy. Przykładowo interaktywna reklama może pokazywać parę damskich lub męskich okularów 

przeciwsłonecznych w zależności od płci osoby patrzącej na ekran.  

 

Nasi partnerzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe za pośrednictwem oprogramowania 

wizyjnego, które jest wbudowane w nasze billboardy, kiedy przechodzą Państwo obok jednego z 

naszych billboardów reklamowych, w celu pomiaru Państwa zaangażowania w reklamy, które 

promujemy (np. czas przez jaki oglądali Państwo reklamę lub wypowiedzi). Następnie przekazują 

nam zanonimizowane i zagregowane zbiory danych, abyśmy mogli lepiej poznać reakcje odbiorców 

demograficznych na reklamy, promowane przez nas w imieniu naszych reklamodawców.  

Oprogramowanie do zbierania danych osobowych podlega ścisłym procedurom utajniania, 

bezpieczeństwa informacji oraz czyszczenia pamięci. Angażujemy dostawców oprogramowania, 

którzy zostali poddani ocenie wpływu na prywatność danych i podpisali warunki, zobowiązujące do 

przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.  
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Państwa prawa 

W ramach RODO i innych odnośnych przepisów przysługują Państwu prawa dotyczące Państwa 

danych osobowych. Prawa te obejmują (na podstawie prawnych i regulacyjnych wymogów):  

Prawo do poprawiania danych osobowych 

Jeżeli poinformują nas Państwo, że Państwa dane osobowe nie są już prawidłowe, zmienimy je lub 

zaktualizujemy (w zakresie, w jakim jest to praktycznie i prawnie możliwe).   

Prawo do usuwania lub ograniczenia danych osobowych 

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie lub ograniczenie 

przetwarzania Państwa danych osobowych, np. gdy już tych danych nie potrzebujemy lub gdy 

wycofują Państwo swoją zgodę (jeśli polegamy na Państwa zgodzie w zakresie przetwarzania).  Jeśli 

przekazaliśmy Państwa dane osobowe innym podmiotom, powiadomimy je o usunięciu tych danych, 

o ile to możliwe. 

Prawo do wycofania zgody 

Mają Państwo bezwzględne prawo do rezygnacji w dowolnym czasie z marketingu bezpośredniego 

lub profilowania, jakie przeprowadzamy w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli kiedykolwiek 

wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w okolicznościach 

lub celach opisanych powyżej i nie chcą Państwo, aby Państwa dane były dalej przetwarzane w taki 

sposób, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji poprzez skorzystanie z dowolnej opcji anulowania 

subskrypcji lub wysłanie e-maila na adres mydata@clearchannelint.com    

Prawo do przenoszenia danych 

Mogą Państwo zwrócić się o przekazanie Państwu danych osobowych (które Państwo nam 

przekazali lub które pozyskaliśmy w ramach Państwa aktywności na naszych platformach) w 

powszechnie stosowanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie, aby przesłać je do 

innego administratora.  

Prawo do sprzeciwu 

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w niektórych okolicznościach 

(w szczególności, gdy nie musimy przetwarzać danych w celu spełnienia umownego wymogu lub 

innego przepisu, lub gdy wykorzystujemy dane do marketingu bezpośredniego, jeśli nie polegamy na 

Państwa zgodzie). 

Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. 

Mają Państwo prawo do tego, aby nie być przedmiotem decyzji, podejmowanej w oparciu o 

zautomatyzowane przetwarzanie lub profilowanie danych, która wywołuje skutki prawne bądź w inny 

sposób wpływa ona znacząco na Państwa. Taki rodzaj podejmowania decyzji realizujemy tylko wtedy, 

gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, albo jeżeli jest to dozwolone przez prawo 

unijne lub prawo państwa członkowskiego nas obowiązujące, lub w oparciu o Państwa wyraźną 

zgodę. 

mailto:mydata@clearchannel.com
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Zawsze poinformujemy Państwa, jeżeli będziemy podejmować takie działania z wykorzystaniem 

Państwa danych osobowych. 

Prawo dostępu do danych osobowych 

Jeżeli jest to prawnie dozwolone, mogą mieć Państwo prawo do zwrócenia się do nas w celu 

otrzymania kopii posiadanych przez nas Państwa danych osobowych. Przed przekazaniem Państwu 

tej kopii, możemy poprosić Państwa o (i) weryfikację Państwa tożsamości oraz (ii) przekazanie 

dodatkowych informacji, abyśmy mogli jak najlepiej zrealizować Państwa prośbę. 

Tego rodzaju prawa mogą być ograniczone, przykładowo, jeśli spełnienie Państwa prośby 

ujawniłoby dane osobowe dotyczące innej osoby, gdy naruszałoby to prawa strony trzeciej (w tym 

nasze prawa) lub jeśli zwrócą się Państwo do nas z prośbą o usunięcie informacji, które zgodnie z 

prawem mamy obowiązek przechowywać lub posiadamy istotny, uzasadniony interes w ich 

przechowywaniu. Odnośne wyjątki są wymienione w RODO oraz w Ustawie o ochronie danych 

osobowych z 2018 roku. Poinformujemy Państwa o odnośnych wyjątkach, na których polegamy 

podczas udzielania odpowiedzi na Państwa prośbę. 

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, lub uzyskać innego rodzaju informacje, takie jak kopię 

testu bilansującego prawnie uzasadnione interesy, mogą Państwo skontaktować się z nami, 

korzystając z danych przedstawionych poniżej.  

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat Państwa praw lub wykorzystania przez 

nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mydata@clearchannelint.com. W 

przypadku nierozwiązanych zastrzeżeń, mają Państwo prawo do złożenia skargi w instytucji 

odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych UE w Państwa miejscu zamieszkania, pracy lub tam, 

gdzie Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia.  

 

Dane osobowe dzieci 

Nasze platformy nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie będziemy rozmyślnie 

gromadzili ani przetwarzali poprzez nasze platformy danych osobowych dzieci.  

Towary i usługi stron trzecich 

Nie będziemy przesyłać Państwu informacji dotyczących towarów i usług stron trzecich spoza Clear 

Channel, chyba że otrzymamy konkretną prośbę. 

Strony internetowe osób trzecich 

Jeżeli na naszych platformach są umieszczone linki do stron internetowych nie należących do Clear 

Channel, nie jesteśmy odpowiedzialni za te strony, ani nie oznacza to naszego poparcia dla 

linkowanych stron internetowych osób trzecich. Te strony internetowe osób trzecich są regulowane 

innymi warunkami korzystania, w zależności od właściciela i administratora danych tych stron 

(dotyczy to także polityk prywatności) i jedynie Państwo są odpowiedzialni za przeglądanie i 

korzystanie z tego rodzaju stron zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za sposób, w jaki strony internetowe osób trzecich postępują z Państwa danymi 

osobowymi, a niniejsza polityka nie dotyczy takich stron.  

mailto:mydata@clearchannel.com
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Przekazywanie danych osobowych  

Strony trzecie 

Przekazujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, 

którzy pomagają nam w przetwarzaniu danych osobowych w celach opisanych w niniejszej polityce, 

w tym dostawców narzędzi zarządzania klientami i rozwiązań analitycznych, partnerów ds. analizy 

danych zagregowanych, centrów hostingowych, partnerów ds. audytu i zgodności z przepisami. 

Przekazywanie danych do administratorów wewnątrz grupy 

Clear Channel International  jest wiodącym podmiotem Grupy spółek Clear Channel International 

Limited, której zarejestrowaną siedzibą jest: 33 Golden Square, Londyn, W1F 9JT. Spółką 

macierzystą Clear Channel International jest Clear Channel Outdoor, spółka notowana na giełdzie w 

Stanach Zjednoczonych. Od czasu do czasu w naszym uzasadnionym interesie może okazać się 

konieczne przekazywanie danych osobowych zgromadzonych przez Clear Channel w ramach Clear 

Channel Group i jej amerykańskiej spółki macierzystej wraz z ich podmiotami przetwarzającymi dane.  

Przekazywanie danych poza Unię Europejską 

W krajach nienależących do Unii Europejskiej mogą obowiązywać prawa dające mniejszą ochronę 

danych niż prawa kraju, w którym Państwo mieszkają. Jeżeli ma to miejsce (np. w przypadku Stanów 

Zjednoczonych), przekazywanie przez nas danych będzie regulowane standardowymi klauzulami 

umownymi Komisji Europejskiej odnoszącymi się do przekazywania danych osobowych poza Unię 

Europejską (lub poza jurysdykcje, które Komisja Europejska uznaje za „odpowiednie” w zakresie 

prywatności danych). Jurysdykcje, do których przekazywane są dane osobowe mogą być uzależnione 

od Państwa narodowości lub lokalizacji. 

Sprzedaż lub fuzja 

W przypadku sprzedaży spółki Clear Channel lub jej majątku innemu podmiotowi spoza grupy Clear 

Channel lub fuzji z podmiotem spoza Clear Channel, należy się spodziewać, że część lub całość 

danych osobowych zgromadzonych przez Clear Channel może zostać przekazana spółce 

kupującej/spółce powstałej w wyniku fuzji.  

Przechowywanie danych osobowych 

Jeżeli przekazali nam Państwo dane osobowe, będą one przechowywane przez okres Państwa relacji 

z nami, aby zrealizować cele, w jakich je zgromadziliśmy. Obejmuje to czas wymagany do spełnienia 

wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych i sprawozdawczych, oraz przetwarzania 

Państwa danych osobowych w celu ustalenia lub obrony wobec roszczeń prawnych (a my lub 

zewnętrzne podmioty przetwarzające dane zmienimy lub usuniemy Państwa dane osobowe po 

zakończeniu odpowiedniego okresu ich przechowywania ). 

Przy określaniu odpowiedniego okresu przechowywania danych bierzemy pod uwagę cel w jakim 

przetwarzamy Państwa dane osobowe, ilość, rodzaj i kontekst danych osobowych, lokalne wymogi 

prawne, ryzyko naruszenia praw do ochrony danych osobowych danej osoby oraz czy cel 

przetwarzania danych osobowych można ustalić za pomocą alternatywnej metody. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konkretnych okresów przechowywania, jakie 

stosujemy w odniesieniu do Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod 

adresem: mydata@clearchannelint.com  

mailto:mydata@clearchannelint.com
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Dane osobowe zebrane od osób ubiegających się o pracę, które nie zostaną zatrudnione lub jeśli 

dana osoba będzie zainteresowana innym stanowiskiem, będą przechowywane przez rok od 

momentu złożenia aplikacji.  

Kiedy przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych lub za Państwa zgodą, przetwarzamy 

je do momentu aż zwrócicie się Państwo o zaprzestanie tego, a następnie przez krótki czas potem 

(aby umożliwić nam realizację Państwa żądań). Przechowujemy również zapis faktu, że zwrócili się 

Państwo do nas z prośbą o nieprzysyłanie do Państwa marketingu bezpośredniego lub o 

przetwarzanie Państwa danych, abyśmy mogli zastosować się do Państwa prośby w przyszłości. 

Kiedy przetwarzamy Państwa dane w związku z realizacją umowy lub dla celów konkursu, 

przechowujemy je przez 6 lat od momentu ostatniej interakcji Państwa z nami.   

 

Pliki cookies 

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane przez nas i strony trzecie, dlaczego ich 

używamy i jakie to ma dla Państwa znaczenie 

Cookie to niewielki plik tekstowy, zazwyczaj zawierający litery i liczby (oraz znacznik ID), który może 

zostać zapisany na Państwa komputerze lub telefonie komórkowym, kiedy wchodzą Państwo na 

nasze platformy.  Pliki cookies pozwalają stronie internetowej rozpoznać Państwa urządzenie i 

czynności w trakcie przeglądania, jeżeli wracają Państwo na daną stronę lub jeżeli odwiedzają 

Państwo inną stronę internetową, która rozpoznaje takie same pliki cookies. 

Różne pliki cookies pełnią różne funkcje. Niezbędne pliki cookies pomagają w poruszaniu się po 

stronach, pliki zapisujące informacje o preferencjach i dotyczące funkcjonalności ułatwiają korzystanie 

ze strony internetowej. Istnieją tylko na czas danej wizyty Państwa, gdy mają Państwo otwartą 

przeglądarkę. Nie są przechowywane na Państwa twardym dysku i są usuwane po wyjściu z 

przeglądarki. 

Inne, takie jakie jak ukierunkowujące i reklamowe cookies, identyfikują produkty, towary lub usługi, 

jakimi mogą być Państwo zainteresowani i są wykorzystywane, aby zapewnić Państwu dostosowaną 

reklamę, natomiast wydajnościowe cookies pomagają nam w zgromadzeniu zagregowanych 

informacji na temat wykorzystywania naszych platform. 

Kiedy odwiedzają Państwo nasze platformy, występujemy o Państwa zgodę na umieszczenie 

dodatkowych plików cookies na Państwa urządzeniu. Aby zrezygnować z cookies, proszę zapoznać 

się z poniższymi informacjami.  

Poniższa tabela wyjaśnia jakiego rodzaju cookies wykorzystujemy oraz jaki jest ich cel: 

Cookie Nazwa Cel Typ 

Cookies 

dozwolone 

exp_cookies_allowed Ten rodzaj cookie jest niezbędny i 

wykorzystywany, aby zapamiętać 

wybór użytkownika dotyczący 

plików cookies na naszej stronie. 

Stały 
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Ten plik cookie jest domyślnie 

ustawiony przy wejściu na stronę z 

wartością „y”.  

Pliki cookies 

odrzucone 

exp_cookies_declined Ten rodzaj cookie jest niezbędny i 

wykorzystywany, aby zapamiętać 

wybór użytkownika dotyczący 

plików cookies na naszej stronie. 

Ten rodzaj cookie jest ustawiany po 

tym, kiedy osoba odwiedzająca 

stronę decyduje się na rezygnację z 

otrzymywania cookies, zastępując  

exp_cookies_allowed cookie. 

Stały 

Informacja o 

cookies 

ukryta 

exp_cookie_notice_hidden Ten rodzaj cookie jest niezbędny i 

wykorzystywany, aby zapamiętać 

czy osoba odwiedzająca została 

wcześniej poinformowana o 

wykorzystaniu cookie na naszej 

stronie. Jego wartość jest 

ustawiona na „y”, gdy osoba 

odwiedzająca odrzuca informację o 

cookie. 

Stały 

System 

zarządzania 

treściami 

exp_last_visit 

exp_tracker 

exp_last_activity 

exp_stashid 

Tego rodzaju cookies stanowią 

analityczne cookies first party 

ustawione przez nasz system 

zarządzania treściami po wejściu na 

naszą stronę. Niektóre z tych 

cookies zostają usunięte, kiedy 

użytkownik zamyka przeglądarkę, 

natomiast inne mają zmienny czas 

wygaśnięcia. 

Stały: 

exp_last_visit 

exp_last_activity 

 

Tymczasowy: 

exp_tracker 

exp_stashid 

Google 

Analytics 

__utma 

__utmb 

__utmc 

__utmt 

__utmz 

Tego rodzaju pliki cookies to pliki 

analityczne i są wykorzystywane do 

gromadzenia informacji na temat 

sposobu wykorzystywania naszej 

strony przez osoby odwiedzające. 

Korzystamy z takich informacji w 

celu sporządzenia raportów oraz 

aby uzyskać pomoc w 

udoskonaleniu strony. Cookies 

Stały: 

__utma 

__utmb 

__utmt 

__utmz 

 

Tymczasowy: 

__utmc 
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gromadzą informacje w formie 

anonimowej, włączając w to liczbę 

osób odwiedzających stronę, skąd 

osoby odwiedzające trafiły na 

stronę oraz odwiedzone przez nie 

podstrony. Proszę kliknąć tutaj, aby 

zapoznać się z polityką prywatności 

w Google 

Vimeo __ssid 

continuous_play_v3 

player 

vuid 

Są to funkcjonalne cookies, które są 

wykorzystywane przez Vimeo na 

stronach internetowych 

korzystających z osadzonych plików 

video Vimeo. Proszę zapoznać się 

z polityką Vimeo dotyczącą 

cookie aby uzyskać dodatkowe 

informacje. Vimeo może ustawiać 

inne cookies oprócz wymienionych 

tutaj(pełna lista plików cookies 

wykorzystywanych przez Vimeo). 

Stały 

 

Stałe pliki cookies umożliwiają naszej stronie rozpoznanie Państwa, kiedy znów odwiedzą Państwo 

naszą stronę. Dzięki temu uzyskujemy przydatne dane, które pomagają nam zoptymalizować naszą 

stronę i Państwa wizyty na niej. 

Tymczasowe pliki cookies istnieją tylko na czas danej wizyty Państwa, gdy mają Państwo otwartą 

przeglądarkę.  Nie są przechowywane na Państwa twardym dysku i są usuwane po wyjściu z 

przeglądarki. 

Wtyczki mediów społecznościowych 

Na wielu podstronach naszej strony internetowej zobaczą Państwo „wtyczki mediów 

społecznościowych”.  Pozwalają one podzielić się lub zaznaczyć zawartość naszej strony.  

Media społecznościowe takie jak Twitter, Google, Facebook i Linkedln mogą gromadzić informacje o 

Państwa korzystaniu z Internetu. Jeżeli są Państwo zalogowani na którejś z tych stron, mogą one 

zapisywać informacje, czy odwiedzają Państwo nasze platformy i jakie konkretnie strony na tych 

platformach, nawet jeżeli nie skorzystają Państwo z wtyczki. W takim przypadku, możemy być 

administratorami danych wspólnie ze stroną mediów społecznościowych w zakresie danych 

przekazanych im z naszej strony internetowej. Jednakże będą oni odrębnym administratorem w 

zakresie późniejszego wykorzystania Państwa danych. Mogą Państwo korzystać ze swoich praw w 

stosunku do nas lub partnera mediów społecznościowych w odniesieniu do wspólnie kontrolowanych 

danych.  

W zakresie ich późniejszego wykorzystania powinni Państwo sprawdzić polityki dotyczące 

prywatności i cookies każdej z tych stron, aby zobaczyć w jaki dokładnie sposób wykorzystują one 

informacje do Państwa oraz jak z tego zrezygnować lub usunąć takie dane. 

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/cookie_list
https://vimeo.com/cookie_list
https://vimeo.com/cookie_list
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Dodatkowe informacje 

1. Cookies na Facebooku  

2. Cookies na Twitterze  

3. Cookies na Google  

4. Cookies na LinkedIn  

 

Samodzielne zarządzanie plikami cookies 

Istnieje wiele sposobów, w jakie mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies na swoim 

komputerze/urządzeniu. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Informacje o cookies. 

Jeżeli korzystają Państwo z internetu na więcej niż jednym komputerze/urządzeniu, ważne jest, żeby 

upewnić się, że każda przeglądarka jest skonfigurowana zgodnie z Państwa preferencjami co do 

plików cookies. 

Brak śledzenia 

Jeżeli chcą Państwo zablokować wszystkie pliki cookies na stałe, mogą Państwo ustawić w tym celu 

swoją przeglądarkę.  Należy wziąć pod uwagę, że zablokowanie cookies może skutkować błędnym 

działaniem niektórych części naszej strony internetowej. Może to wpływać na Państwa poziom 

satysfakcji z przeglądania.  

Nasze platformy respektują sygnał  DNT:1 jako obowiązujące ustawienie przeglądarki, komunikujące 

Państwa preferencje. 

W jaki sposób Clear Channel prosi o zgodę na używanie plików cookies? 

Clear Channel przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących plików cookies. Jeżeli 

potrzebujemy Państwa zgody, podczas pierwszej wizyty na naszej platformie pojawi się wyskakujące 

okienko. Zostaną Państwo zapytani czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas 

cookies, które nie są niezbędne. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na cookies, zostaną one 

wyłączone w Państwa imieniu. Mogą Państwo również samodzielnie wyłączać pliki cookies w 

dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki (więcej informacji o tym, jak to zrobić można 

znaleźć w zakładce „jak usunąć ciasteczka” pod adresem www.wszystkoociasteczkach/ciasteczka).  

Jeżeli zdecydują się Państwo na wyłączenie plików cookies muszą być Państwo świadomi, że 

niektóre części naszych platform mogą nie działać prawidłowo i że jest prawdopodobne, że Państwa 

korzystanie z platformy nie będzie liczone i mierzone jak opisano powyżej, więc nie będziemy mogli 

uwzględnić Państwa działań podczas analizy danych lub próbując udoskonalić nasze usługi na 

podstawie takiej analizy.  

Kontakt z nami 

Jeżeli mają Państwo jakieś komentarze, skargi, zapytania lub pytania odnośnie do tej polityki, 

Państwa praw, platformy, naszych materiałów marketingowych i promocyjnych czy też naszych 

produktów i usług, mogą Państwo skontaktować się z naszym głównym specjalistą ds. ochrony 

danych pisząc maila albo pismo do naszego Działu ds. prywatności danych: 

Główny specjalista ds. ochrony danych osobowych:  

http://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.aboutcookies.org/legal-notices/cookies/
http://www.wszystkoociasteczkach/ciasteczka
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Dział ds. prywatności danych 

Clear Channel International 

33 Golden Square 

Londyn, Wielka Brytania 

W1F 9JT  

E-mail: mydata@clearchannelint.com  

Mogą się także Państwo skontaktować z organem ochrony danych w Państwa miejscu zamieszkania, 

pracy lub rzekomego naruszenia. Lista europejskich organów nadzorujących znajduje się tutaj. Jeżeli 

znajdują się Państwo w Wielkiej Brytanii, organem ochrony danych będzie Biuro Komisarza ds. 

Informacji (ICO) w Wielkiej Brytanii, Mogą Państwo nawiązać z nim kontakt tutaj.  

Zmiany w niniejszej polityce 

Niniejsza polityka podlega okresowemu przeglądowi w celu sprawdzenia, czy jest zgodna z 

obowiązującym prawem.  

Zachowujemy wszelkie obowiązujące prawa własności do gromadzonych informacji. Zastrzegamy 

sobie prawo do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania zapisów tej polityki. Wszelkie 

zmiany niniejszej polityki będą publikowane tutaj, w związku z czym zachęcamy do regularnego 

sprawdzania tej strony. Poinformujemy Państwa o wszelkich istotnych zmianach.  

 

mailto:mydata@clearchannel.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
http://www.ico.org.uk/
http://www.ico.org.uk/
https://ico.org.uk/global/contact-us/

