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POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
GRUPY ASMODEE
Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych (dalej „Polityka”) zawiera podstawowe zasady, które
firma Financière Amuse BidCo oraz jej Oddziały, w tym belgijska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Repos Production, z siedzibą pod adresem 1000 Bruxelles, Rue des Comédiens,
22, wpisana do Banque Carrefour des Entreprises [belgijski rejestr działalności gospodarczej] pod
numerem 0535.709.224, (dalej „Grupa Asmodee”, „my” lub „nasza”) ustaliła w zakresie ochrony
danych osobowych do celów gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i udostępniania
danych osobowych w sposób uczciwy, przejrzysty i bezpieczny.
Spełnia ona, a w niektórych przypadkach nawet przekracza, najważniejsze wymagania przewidziane w
obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. Jest ona również zgodna z innymi politykami
Grupy Asmodee dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, stosowanymi przez
każdą jednostkę Grupy Asmodee, obejmującymi codzienne przetwarzanie danych osobowych (np.
polityka plików cookies, określone zasady lokalne, tj. dokumenty dotyczące ochrony danych
osobowych pracowników). Niniejsza Polityka uwzględnia fakt, że niektóre Oddziały Grupy Asmodee
mają siedziby w różnych krajach i przyjmują różne podejście do prywatności i ochrony danych
osobowych na poziomie prawnym i kulturowym. W niektórych krajach Politykę mogą zatem
uzupełniać inne zasady lub procedury, mające na celu zapewnienie zgodności z obowiązującym
prawem oraz lokalnymi standardami kulturowymi.
W przypadku niezgodności niniejszej Polityki z lokalnymi zasadami ochrony danych osobowych lub
obowiązującym prawem lokalnym lub w przypadku, gdy nie można zastosować warunków tej Polityki,
pierwszeństwo mają zasady i prawo lokalne.
W celu ułatwienia zrozumienia, niektóre wykorzystywane definicje zostały objaśnione w sekcji 2
niniejszej Polityki.
1.

Jaki jest zakres stosowania niniejszej Polityki?
1.1

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, bez względu na ich formę,
takich jak dane elektroniczne, dokumenty w formie papierowej oraz zapisane na
dyskach, a także wszystkie rodzaje Przetwarzania, zarówno ręczne jak
i zautomatyzowane, należące do Grupy Asmodee lub przez nią kontrolowane we
wszystkich krajach, w których Grupa Asmodee jest obecna. Zawiera ona informacje
dotyczące członków Grupy Asmodee, ich partnerów, pracowników, konsultantów,
klientów, konsumentów, dostawców, osób, które łączą relacje zawodowe oraz
wszelkich innych podmiotów zewnętrznych.

1.2

Troszczymy się o ochronę osób niepełnoletnich i wdrożyliśmy różne racjonalne środki
mające na celu uniemożliwienie Przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
W związku z tym nie przetwarzamy danych osobowych dotyczących dzieci bez
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uprzedniej weryfikacji ich pełnoletności, która może różnić się w zależności od kraju,
ani bez uzyskania w ich imieniu zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską, jeżeli
nie osiągnęły one minimalnego wieku wymaganego do udostępniania nam swoich
danych osobowych.
1.3

2.

Niniejsza Polityka ma również zastosowanie do wszystkich Podmiotów Zewnętrznych,
które udostępniają swoje usługi na rzecz i w imieniu Grupy Asmodee. Podmioty
Zewnętrzne muszą przestrzegać standardów postępowania zgodnych z zasadami
niniejszej Polityki.

Definicje
2.1

Grupa Asmodee: oznacza spółkę Financière Amuse BidCo (Rejestr Handlowy i Spółek
w Wersalu nr 815 143 904) oraz różne Oddziały Financière Amuse BidCo należące do
grupy Asmodee.

2.2

Oddział: oznacza każdą spółkę lub jednostkę, która kontroluje bezpośrednio lub
pośrednio lub która jest przez nią kontrolowana lub podlega wspólnej kontroli wraz
ze spółką Financière Amuse BidCo. Kontrola danej jednostki oznacza posiadanie,
bezpośrednio lub pośrednio, prawa do kierowania lub zarządzania kierownictwem lub
polityką takiej jednostki, czy to poprzez posiadanie papierów wartościowych
z prawem głosu, na podstawie umowy, czy też w inny sposób.

2.3

Podmiot Zewnętrzny: oznacza stronę trzecią lub partnera handlowego, któremu dane
osobowe zostały powierzone przez Grupę Asmodee lub w jej imieniu, tj.
podwykonawcy pierwszego lub wyższego szczebla lub dostawcy innych rodzajów
usług.

2.4

Osoba, której dane dotyczą: oznacza osobę zidentyfikowaną lub możliwą do
zidentyfikowania, której dane osobowe są przetwarzane przez Grupę Asmodee.

2.5

Świadoma Zgoda: oznacza zgodę dobrowolnie udzieloną i świadomie wyrażoną
w związku z Przetwarzaniem jej danych osobowych przez Osobę, której dane dotyczą.

2.6

Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje umożliwiające bezpośrednią lub
pośrednią identyfikację osoby fizycznej, w szczególności na podstawie numeru
identyfikacyjnego lub jednego lub więcej szczególnych cech określających jej fizyczną,
fizjologiczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
Dane uważa się za dane osobowe, jeżeli umożliwiają powiązanie w jakikolwiek sposób
danej informacji z daną osobą, nawet jeśli osoba lub jednostka posiadająca takie dane
nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie.

2.7

Dane wrażliwe (lub specjalne kategorie danych, które obejmują dane ujawniające
pochodzenie etniczne lub rasowe osoby fizycznej, jej poglądy polityczne, przekonania
religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, a także
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Przetwarzanie danych genetycznych i danych biometrycznych w celu jednoznacznej
identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji
seksualnej osoby fizycznej), dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub
czynów zabronionych stanowią podkategorię danych osobowych, które ze względu
na swój charakter zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami lub zgodnie
z obowiązującą polityką jako wymagające dodatkowych środków ochrony w zakresie
poufności i bezpieczeństwa.
2.8

3.

Przetwarzanie danych lub Przetwarzanie: oznacza każde działanie lub zespół działań
wykonywanych na danych osobowych, bez względu na to, czy są one
zautomatyzowane, czy nie, tj.: gromadzenie, zapisywanie, organizowanie,
przechowywanie, dostęp, dostosowywanie, modyfikowanie, wybieranie,
wyszukiwanie, wykorzystywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek
inną formę udostępniania, uzgadniania, łączenia, ograniczania, usuwania lub
niszczenia (Przetwarzanie będzie odpowiednio interpretowane).

W jaki sposób gwarantujemy legalność, rzetelność i przejrzystość Przetwarzania danych
osobowych?
Dane osobowe podlegają Przetwarzaniu (i) w oparciu o podstawy prawne (ii) na podstawie
informacji o Osobach, których dotyczą dane.
3.1

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie:
-

-

na potrzeby wykonywania umowy zawartej pomiędzy Osobą, której dotyczą dane
(np.: nasi pracownicy, podwykonawcy, klienci, dostawcy itp.); lub
w celu spełnienia obowiązku ustawowego; lub
gdy wykorzystanie danych osobowych jest uzasadnione potrzebą lub ma uzasadniony
powód operacyjny do wykonywania naszych działań (np.: Przetwarzanie danych
osobowych w celu lepszego poznania naszych klientów); lub
gdy uzyskaliśmy Świadomą Zgodę Osoby, której dotyczą dane w przypadku, gdy zgoda
taka jest wyraźnie wymagana. W związku z tym, jeżeli wymagają tego przepisy (np.
w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną) lub obowiązująca
lokalna polityka ochrony danych osobowych, to właściwy Oddział Grupy Asmodee
może być zobowiązany do uzyskania zgody Osób, których dotyczą dane do celów
gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania lub udostępniania ich danych
osobowych. Może tak być również w przypadku, gdy żadna z opisanych powyżej
uzasadnionych przyczyn nie ma zastosowania, w granicach przewidzianych przez
obowiązujące przepisy prawa.

3.2

Uważamy, że przed każdym zgromadzeniem, wykorzystaniem, przechowywaniem lub
udostępnianiem danych osobowych, na przykład w celu wdrożenia nowego systemu
lub w ramach danego projektu ważne jest dokonanie oceny zagrożenia dla
prywatności.

3.3

Grupa Asmodee przetwarza dane osobowe zgodnie z tym, co określono w klauzulach
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informacyjnych lub poszczególnych politykach ochrony danych osobowych oraz
zgodnie z każdą Świadomą Zgodą uzyskaną od Osoby, której dane dotyczą.

4.

3.4

Grupa Asmodee nie dokonuje profilowania na podstawie decyzji podejmowanych w
sposób zautomatyzowany, z wyjątkiem przypadków wynikających z wymogu
prawnego lub na potrzeby wykonania umowy lub za zgodą Osoby, której dane dotyczą
i zastrzega, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenia ochrony praw takiej osoby.

3.5

Do oceny i optymalizacji funkcjonalności naszych stron internetowych
wykorzystujemy pliki cookies. Wykorzystujemy pliki cookies również w celach
reklamowych lub analitycznych; z zastrzeżeniem, że ma to miejsce po wyrażeniu zgody
i w zależności od wyboru dokonanego z wykorzystaniem naszych narzędzi kontroli
plików cookies. Więcej informacji dotyczących Repos Production i wykorzystywanych
plikach cookies znajdziesz w informacji o plikach cookies1 online na każdej stronie
internetowej.

3.6

Tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa, zapewniamy Osobom, których dane
dotyczą, dostęp do istotnych informacji o Przetwarzaniu ich danych osobowych, chyba
że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Informacje te
zawierają w szczególności cele przetwarzania danych osobowych, rodzaje
gromadzonych danych osobowych w przypadku, gdy nie pochodzą one bezpośrednio
od Osoby, której dane dotyczą, kategorie odbiorców, wykaz praw przysługujących
Osobom, których dane dotyczą, konsekwencje braku odpowiedzi, warunki
przekazywania danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej (dalej „UE”),
a w stosownych przypadkach, mechanizmy stosowane do ochrony danych osobowych
w przypadku ich przekazywania itp. Spełniamy to żądanie, przekazując Osobie, której
dane dotyczą – podczas gromadzenia jej danych osobowych – klauzulę informacyjną
o ochronie danych osobowych. Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych
osobowych powinny być sporządzone w taki sposób, aby Osoby, których dane
dotyczą, mogły łatwo zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane osobowe.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w określonych i prawnie uzasadnionych celach
oraz w jaki sposób weryfikujemy dokładność i minimalizację tych danych osobowych?
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w uzasadnionych celach, zgodnie
z zasadą minimalizacji i zasadą dokładności.
4.1

Są gromadzone w jednym lub kilku określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach.
Nie są przetwarzane w innych celach ani w sposób z nimi niezgodny.

4.2

Starannie oceniamy i określamy cele Przetwarzania danych osobowych przed
uruchomieniem projektu (np. zarządzanie danymi rekrutacyjnymi, zarządzanie listami
płac, księgowością i finansami, zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem

1 https://www.iubenda.com/privacy-policy/74214656/cookie-policy
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pracowników, przydzielanie narzędzi informatycznych i wszelkich innych rozwiązań
cyfrowych oraz platform do pracy zespołowej, zarządzanie wsparciem
informatycznym, zarządzanie BHP, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, relacją
z klientami, zaproszeniami do składania ofert, sprzedażą i marketingiem,
zaopatrzeniem, zarządzanie wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją i wydarzeniami,
zgodność środków do walki z praniem brudnych pieniędzy i wszelkie obowiązki
ustawowe, w szczególności z zakresu walki z korupcją, realizacji procesów zgodności,
zarządzania fuzjami i przejęciami itp.).

5.

4.3

Dbamy o to, by gromadzone przez nas dane osobowe były ważne, odpowiednie
i ograniczone w odniesieniu do celów Przetwarzania oraz ich możliwego
wykorzystania (uwagi konsumentów, marketing, promocje itp.). Oznacza to, że
gromadzone i przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne i istotne w odniesieniu do
realizowanych celów.

4.4

W przypadku gromadzenia Danych Wrażliwych lub w przypadku danych odnoszących
się do wyroków skazujących lub czynów zabronionych podstawą jest zasada
proporcjonalności. Nie gromadzimy Danych Wrażliwych ani danych dotyczących
wyroków skazujących lub czynów zabronionych, chyba że jest to wymagane lub
dozwolone przez obowiązujące przepisy lub jeśli Osoba, której dane dotyczą,
uprzednio wyraźnie wyraziła na to zgodę.

4.5

Podejmowane są wszelkie racjonalne środki mające na celu zapewnienie dokładności
i aktualności danych osobowych na każdym etapie ich Przetwarzania, tj. podczas ich
gromadzenia, przekazywania, przechowywania i wybierania.

4.6

Zachęcamy Osoby, których dane dotyczą, do pomocy w aktualizowaniu swoich danych
osobowych poprzez korzystanie z przysługujących im praw, w tym prawa do dostępu
do danych i ich poprawiania.

Jakie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych stosujemy?
Pracownicy, klienci, dostawcy, konsumenci i partnerzy biznesowi okazują zaufanie Grupie
Asmodee, przekazując jej swoje dane osobowe, dlatego Grupa Asmodee zapewnia
bezpieczeństwo i ochronę tych danych podczas ich Przetwarzania.
5.1

Chronimy wszystkie gromadzone, wykorzystywane, przechowywane dane osobowe
przekazywane nam w ramach prowadzonych przez nas działań, przestrzegając zasad
użytkowania, zasad technicznych i organizacyjnych, standardów i procedur.

5.2

Wdrażane są typowe dla sektora środki techniczne i organizacyjne, mające na celu
zapobieganie przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu lub utracie, zmianom,
nieuprawnionemu udostępnianiu lub dostępowi lub jakiejkolwiek innej nielegalnej lub
nieautoryzowanej formie Przetwarzania danych osobowych.

5.3

Gdy Przetwarzania ma dokonać Podmiot Zewnętrzny we własnym imieniu, to Grupa
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Asmodee wybiera dostawców usług oferujących stosowne gwarancje wdrażania
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie danych
osobowych było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby zapewnione
zostały prawa przysługujące Osobom, których dane dotyczą.

6.

5.4

Grupa Asmodee dokłada wszelkich starań przy podejmowaniu wszelkich racjonalnych
środków w oparciu o zasady „Privacy by Design” i „Privacy by Default”, jak określono
poniżej, mające na celu wdrożenie niezbędnych gwarancji podczas Przetwarzania
danych osobowych. W związku z tym Grupa Asmodee podejmuje środki techniczne
i organizacyjne już od pierwszych etapów przetwarzania w taki sposób, by zapewnić
prywatność i zasady ochrony danych osobowych od samego początku procesu
(„uwzględnienie ochrony danych już w fazie projektowania procesu Przetwarzania”
lub „Privacy by Design”). Domyślnie Grupa Asmodee upewnia się, że dane osobowe
są traktowane jako poufne (np. Przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych,
krótki okres przechowywania, ograniczona dostępność), tak aby dane te nie były
dostępne dla nieokreślonej liczby osób („Domyślna ochrona danych osobowych” lub
„Privacy by Default”).

5.5

W przypadku gdy określone Przetwarzanie danych osobowych stwarza duże
zagrożenie dla praw i swobód Osób, których dane dotyczą, oceniamy wpływ na
prywatność przed jego zastosowaniem.

5.6

Każde naruszenie prywatności, nawet niewielkie, prowadzi do działania.
Rozpatrujemy każdą skargę dotyczącą potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia
niniejszej Polityki lub obowiązujących przepisów prawa, o którym nas powiadomiono
lub o którym się dowiedzieliśmy. Podejmujemy wszelkie racjonalne środki mające na
celu ograniczenie skutków tych naruszeń.

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?
6.1

Każda osoba przetwarzająca dane osobowe w imieniu Grupy Asmodee przechowuje
je przez okres niezbędny do celów, w jakich były one gromadzone i przetwarzane
(a także w każdym innym zgodnym z nimi celu). Może to być:
§ zaspokajanie lub wspieranie potrzeb w zakresie działalności gospodarczej; lub
§ dostosowanie się do przepisów ustawowych lub wykonawczych, a także do
warunków obowiązującego biegu terminu przedawnienia;
§ obrona w ramach postępowania w wyniku naruszenia obowiązku ustawowego lub
umownego (w takim przypadku dane osobowe mogą być przechowywane
odpowiednio do zakończenia okresu przedawnienia lub zgodnie z zasadami
przechowywania danych w postępowaniu sądowym).

6.2

Dane osobowe są przechowywane i niszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i wszelkimi obowiązującymi w Grupie Asmodee zasadami przechowywania
danych.
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Jakie masz prawa jako Osoba, której dane dotyczą?
Z uwagą analizujemy wszystkie żądania, pytania i wnioski od Osób, których dotyczą dane
osobowe. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, umożliwiamy Osobom, których dotyczą
dane dostęp do ich danych osobowych, ich poprawianie, ograniczanie lub usuwanie zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Umożliwiamy również sprzeciwienie się wobec Przetwarzania
ich danych osobowych i korzystanie z prawa do ich przenoszenia.
7.1

Prawo do dostępu: zgodnie z wymogami prawa umożliwiamy Osobom, których
dotyczą dane dostęp do wszystkich ich danych osobowych, a także do kategorii
przetwarzanych danych i ich odbiorców, okresu przechowywania, a w stosownych
przypadkach prawo do poprawiania, usuwania lub ograniczania danych osobowych.

7.2

Prawo do przenoszenia: jesteśmy również w stanie dostarczyć kopię wszelkich
przechowywanych przez nas w plikach danych osobowych w zgodnym
i ustrukturyzowanym formacie, w celu umożliwienia skorzystania z prawa do
przenoszenia danych osobowych w granicach obowiązujących przepisów.

7.3

Prawo do poprawiania: Osoby, których dotyczą dane mogą żądać poprawienia,
zmiany lub usunięcia wszelkich niekompletnych, nieaktualnych lub niedokładnych
danych.

7.4

Prawo do usuwania: Osoby, których dotyczą dane mogą żądać usunięcia swoich
danych osobowych, z jednego z poniższych powodów: (i) dane osobowe nie są już
niezbędne do celów, w których były przetwarzane; (ii) Osoba, której dane dotyczą
wycofuje swoją zgodę, na podstawie której przetwarzane są jej dane osobowe; (iii)
Osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się Przetwarzaniu jej danych osobowych; (iv)
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane osobowe powinny
zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku ustawowego, któremu podlega Grupa
Asmodee. Grupa Asmodee podejmie wszelkie racjonalne działania mające na celu
poinformowanie innych podmiotów należących do Grupy Asmodee o ich usunięciu.

7.5

Prawo do ograniczania: w przypadku, gdy: (i) dokładność danych osobowych jest
kwestionowana, w celu umożliwienia Grupie Asmodee ich weryfikacji; (ii) Osoba,
której dane dotyczą chce jedynie ograniczyć swoje dane osobowe zamiast ich
usunięcia w przypadku, gdy są one przetwarzane w sposób niezgodny z prawem; (iii)
Osoba, której dane dotyczą chce, by Grupa Asmodee przechowywała jej dane
osobowe ponieważ są niezbędne do dochodzenia jej roszczeń w postępowaniu
sądowym; (iv) Osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się Przetwarzaniu, jednak Grupa
Asmodee jest w trakcie weryfikacji uzasadnionych powodów Przetwarzania. Powody
te mogą mieć pierwszeństwo przed prawami przysługującymi Osobie, której dane
dotyczą.

7.6

Prawo do wycofania zgody: gdy Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody Osoby, której dotyczą dane, to może ona wycofać w każdej chwili
zgodę, co nie narusza dopuszczalności Przetwarzania danych opartego o zgodę
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udzieloną przed jej wycofaniem.
7.7

Prawo do sprzeciwu: Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się w każdej chwili
Przetwarzaniu jej danych osobowych:
§ gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, do profilowania
i rozsyłania korespondencji seryjnej,
§ w celu sprzeciwienia się udostępnianiu jej danych osobowych Podmiotom
Zewnętrznym lub wewnątrz Grupy Asmodee lub
§ jeżeli Przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Grupy
Asmodee, chyba że Grupa Asmodee wykaże, że istnieją uzasadnione i istotne
powody Przetwarzania, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami
i swobodami Osoby, której dane dotyczą, lub że Przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania tych praw należy wypełnić formularz2 i odesłać go na adres wskazany w
formularzu.
Osoba, której dane dotyczą ma również możliwość złożenia skargi do właściwego organu
kontrolnego.
8.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy Twoje dane osobowe Podmiotom Zewnętrznym?
Dane osobowe są udostępniane poza Grupę Asmodee wyłącznie, gdy zezwalają na to
przepisy ustawowe.

2

8.1

Udostępniać dane osobowe można wyłącznie osobom (fizycznym lub prawnym), dla
których dostęp do nich lub ich znajomość są niezbędne i gdy przekazanie ich jest
wyraźnie uzasadnione: albo dlatego, że Osoba, której dotyczą dane wyraziła zgodę na
udostępnienie albo dlatego, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dotyczą dane lub
z uzasadnionego powodu, który nie narusza podstawowych praw Osoby, której
dotyczą dane, w tym jej prawa do prywatności (np. dane osobowe w ramach fuzji lub
przejęcia itp.). W każdym przypadku Osoba, której dane dotyczą powinna zostać
poinformowana o prawdopodobnym udostępnieniu jej danych osobowych. Odbiorca
będzie również zobowiązany do zagwarantowania, że będzie wykorzystywał dane
osobowe wyłącznie w uzasadnionych/dozwolonych celach i zapewni ich
bezpieczeństwo.

8.2

W przypadku gdy dane udostępnienie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
ustawowego (np. na rzecz podmiotu publicznego, organów ścigania lub służby

https://www.rprod.com/rgpd/fr/FORM.pdf
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bezpieczeństwa lub w ramach postępowania sądowego), dane osobowe mogą być co
do zasady udostępniane pod warunkiem, że ogranicza się to do tego, co jest
wymagane przez prawo oraz, jeśli zezwalają na to przepisy ustawowe, że Osoba,
której dane dotyczą,, została poinformowana o sytuacji (np.: Osoba, której dane
dotyczą, została poinformowana o takiej możliwości poprzez wyrażenie Świadomej
Zgody lub w trakcie żądania udostępnienia danych).
9.

W jaki sposób chronione jest przekazywanie danych osobowych poza terytorium UE?
Dane osobowe pochodzące z jednostek Grupy Asmodee działających na terytorium UE nie
są przekazywane poza terytorium UE do państw trzecich, które nie zapewniają
odpowiedniego poziomu ochrony, chyba że wprowadzono odpowiednie gwarancje
wdrożone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.

9.1

Międzynarodowy transfer danych osobowych to niezwykle delikatny temat, do
którego podchodzimy bardzo poważnie. Przed przekazaniem danych osobowych
z kraju ich pochodzenia, należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej
„EOG”) do kraju leżącego poza EOG wnikliwie analizujemy, czy takie przekazanie jest
uzasadnione ze względów technicznych (przechowywanie, hosting, pomoc
techniczna, konserwacja itp.) lub w celach nadrzędnych (zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie bazą danych klientów itp.).

9.2

Nigdy nie dokonujemy międzynarodowego przekazywania Danych osobowych z
państwa EOG do innego państwa nienależącego do EOG bez zweryfikowania
stosowania odpowiednich mechanizmów przekazywania danych zgodnie z wymogami
prawa o ochronie danych, aby zapewnić właściwą ochronę przekazywanych danych
(np. decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, podpisanie klauzul modelowych Komisji
Europejskiej stosownie do okoliczności itp.). W niektórych przypadkach mamy
obowiązek powiadomić właściwy organ ds. ochrony prywatności lub uzyskać jego
uprzednią zgodę przed przekazaniem danych.

W jaki sposób rozpatrujemy skargi?
10.1

Grupa Asmodee zobowiązuje się do rozwiązywania uzasadnionych problemów
związanych z ochroną danych osobowych swoich pracowników, klientów oraz innych
kontaktów. W przypadku gdy pracownik uzna, że naruszył Politykę ochrony danych,
powinien skontaktować się z działem prawnym Asmodee Holding, Oddział Financière
Amuse BidCo pod poniższym adresem: privacy-holding@asmodee.com i zgłosić
problem.

10.2

Osoby, których dotyczą dane mogą złożyć skargę dotyczącą ochrony ich danych
osobowych przesyłając wiadomość do działu prawnego Asmodee Holding na poniższy
adres: privacy-holding@asmodee.com. Mogą również złożyć skargę do organu
kontrolnego. Możliwości te zostały szczegółowo opisane w zasadach poufności
dostępnych lub udostępnionych Osobom, których dotyczą dane.
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W przypadku gdy osoba fizyczna objęta niniejszą Polityką złoży skargę dotyczącą
Przetwarzania jej danych osobowych lub danych osoby trzeciej, a jej skarga nie
zostanie prawidłowo rozstrzygnięta w postępowaniu wewnętrznym, Grupa Asmodee
podejmie współpracę z właściwymi organami ochrony danych i będzie postępować
zgodnie z ich wytycznymi w zakresie rozwiązywania nierozstrzygniętych skarg. W
przypadku gdy inspektor ochrony danych lub organy ochrony danych zdecydują, że
Grupa Asmodee lub jeden lub więcej członków jej personelu nie zastosowali się do
niniejszej Polityki lub przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, to na
podstawie zaleceń wydanych przez tego inspektora lub organy, Grupa Asmodee
podejmie właściwe kroki mające na celu reagowanie na wszelkie negatywne
konsekwencje i wspieranie zgodności z przepisami w przyszłości.

Aktualizacja niniejszej Polityki
Ponieważ nasze działania i otoczenie regulacyjne stale się zmieniają, niniejsza Polityka również
może ulegać zmianom. Dlatego zachęcamy do jej regularnego sprawdzania.
Ostatnia aktualizacja:
Asmodee 7 października 2020 roku

