Ostatnio aktualizowana: 13.10.2021

Polityka Prywatności dla dziennikarzy i innych osób kontaktowych z branży PR
(przeznaczona również dla ich pracowników i współpracowników)
[Privacy Policy for journalists and other PR contacts in English below]

1.

Wstęp

The Walt Disney Company (Polska) sp. z o.o. („Spółka”) może gromadzić i przetwarzać dane osobowe dziennikarzy,
influencerów, talentów, gości i innych kontaktów biznesowych działających w sektorach public relations, mediów i
rozrywki lub w jakimkolwiek innym sektorze, który jest istotny dla relacji publicznych i handlowych oraz działań
promocyjnych prowadzonych przez Spółkę w celu promowania nazwy lub marek Spółki, produktów lub usług
oferowanych przez Spółkę lub przez jej podmioty powiązane, które są członkami Grupy Spółek The Walt Disney
("Działania PR"), w tym danych osobowych dotyczących Państwa ("Osoba Kontaktowa PR") lub pracowników i
współpracowników Osoby Kontaktowej PR (dalej zdefiniowanych, również razem z Osobą Kontaktową PR jako
"Podmioty Danych"). Niniejsza Polityka prywatności opisuje przetwarzanie wszelkich danych osobowych Podmiotów
Danych, dokonywane w związku z Działaniami PR Spółki (dalej "Dane").

2.

Kto jest administratorem danych?

Spółka, z siedzibą w siedzibą w Warszawie, adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 32307, NIP 5212927767, REGON 012738707, jest administratorem danych w
odniesieniu do przetwarzania Danych.

3.

Jakiego rodzaju Dane przetwarza Spółka?

Podczas wykonywania Działań PR Spółka gromadzi i przetwarza Dane przekazane bezpośrednio przez Osoby
Kontaktowe PR lub przez osoby trzecie działające w branży public relations lub w innej branży związanej z Działaniami
PR Spółki, takie jak agencje prasowe, agencje PR, agencje marketingowe i komunikacyjne, organizatorzy wydarzeń,
klienci Spółki itp. oraz Dane publicznie dostępne, takie jak dane z mediów społecznościowych. Dane te obejmują imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i podobne dane kontaktowe Podmiotów Danych.

4.

Do jakich celów przetwarzane są Dane?

Spółka przetwarza Dane w sposób niezautomatyzowany i elektroniczny:
a)

b)

c)
d)

W celu zarządzania swoimi Działaniami PR, a w szczególności w celu przesyłania swoim Osobom
Kontaktowym PR informacji prasowych, wiadomości i aktualizacji, informacji o programach, zaproszeń na
premiery i wydarzenia, zaproszeń do dostępu do treści cyfrowych Spółki i wydarzeń online oraz wszelkich
innych informacji związanych ze Spółką i podmiotami powiązanymi, które mogą być interesujące dla Osób
Kontaktowych PR w kontekście ich działalności biznesowej;
W celu ochrony i zabezpieczenia praw Spółki, w szczególności mogą zaistnieć przypadki, w których Spółka
może ujawnić Dane w przypadku, gdy ujawnienie jest niezbędne do (i) ochrony, egzekwowania lub
zabezpieczenia praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Spółki, jej pracowników, agentów i
kontrahentów, (ii) ochrony Spółki przed oszustwem lub (iii) w celu zarządzania ryzykiem;
W celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i procedurami prawnymi oraz w celu odpowiedzi na
wnioski odpowiednich organów władzy;
W celu zakończenia transakcji korporacyjnych, takich jak proponowana lub rzeczywista reorganizacja, fuzja,
sprzedaż, joint venture, cesja, transfer lub inne rozdysponowanie całości lub części działalności, aktywów lub

udziałów Spółki (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Jeśli Spółka jest
zaangażowana w fuzję lub przeniesienie całości lub istotnej części swojej działalności, Spółka może
przekazać informacje dotyczące Osoby Kontaktowej PR i odpowiedniego Podmiotu Danych stronie lub
stronom zaangażowanym w transakcję w ramach części transakcji.

5.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych?

Przetwarzanie Danych do celów określonych w:







6.

Sekcji 4(a) niniejszej Polityki Prywatności - odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki,
polegającego na wykonywaniu przez nią Działań PR, a w szczególności na wysyłaniu do jej Osób
Kontaktowych PR komunikatów, o których mowa w Sekcji 4(a). Uzasadniony interes Spółki jest odpowiednio
zrównoważony z interesami Podmiotów Danych w zakresie otrzymywania tego typu komunikatów, ponieważ
są one przydatne do wykonywania ich działalności biznesowej. Podmioty Danych mogą w każdej chwili
sprzeciwić się wykonywaniu czynności określonych w sekcji 4(a), w sposób opisany w sekcji 9 niniejszej
Polityki Prywatności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, dalej
„RODO”);
Sekcji 4(b) niniejszej Polityki Prywatności - jest niezbędne dla prawnie uzasadnionego interesu Spółki w celu
ustanowienia lub ochrony jej praw. Podmioty Danych mogą w każdej chwili sprzeciwić się wykonywaniu takich
czynności przetwarzania, jak opisano w sekcji 9 niniejszej Polityki Prywatności (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f) RODO);
Sekcji 4(c) niniejszej Polityki Prywatności - jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
Sekcji 4(d) niniejszej Polityki Prywatności - jest wykonywane w oparciu o uzasadniony interes Spółki w celu
przeprowadzenia transakcji korporacyjnej, a w niektórych krajach również w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa. Podmioty Danych mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o uzasadniony
interes, jak opisano w sekcji 9 niniejszej Polityki Prywatności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f).

Kto ma dostęp do Danych?

Dostęp do Danych będą mieli wyłącznie pracownicy odpowiednio upoważnieni i poinstruowani w zakresie dostępu do
Danych przez Spółkę oraz w zakresie niezbędnym do realizacji potrzeb biznesowych i wykonywania Działań PR.
Spółka może przekazywać Dane swoim podmiotom powiązanym, które są członkami Grupy Spółek The Walt
Disney, w celu wysyłania Osobom Kontaktowym PR komunikatów, o których mowa w Sekcji 4(a) niniejszej
Polityki Prywatności.
Spółka może również przekazywać Dane (a) zewnętrznym dostawcom usług, którym powierzono czynności
przetwarzania oraz, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, wyznaczonym jako podmioty przetwarzające
dane (np. dostawcom usług typu cloud, innym podmiotom z grupy, dostawcom usług istotnych dla Działań PR Spółki,
takich jak, przykładowo i nie wyłącznie, firmom świadczącym usługi IT, ekspertom, agencjom PR i prasowym,
konsultantom i prawnikom oraz spółkom powstałym w wyniku ewentualnych fuzji, podziałów lub innych przekształceń)
oraz (b) właściwym organom, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

7.

Czy Dane są przekazywane za granicę?

Dane mogą być przekazywane do krajów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i poza nim, przed
wszystkim do Stanów Zjednoczonych i UK. Spółka oceni poziom ochrony i zastosuje odpowiednie i właściwe
zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w celu ochrony Danych i ich przekazywania
poza EOG.
W każdym przypadku Podmiot Danych ma prawo do uzyskania kopii środków przyjętych w celu ochrony transferu

Danych poza EOG, kontaktując się z Spółką pod adresem wskazanym w Sekcji 10 niniejszej Polityki Prywatności.

8.

Jak długo Spółka będzie przechowywać Dane?

Spółka będzie przechowywać Dane Podmiotów Danych przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których Dane
zostały zebrane, jak określono w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności w odniesieniu do działań związanych
z przetwarzaniem danych zgodnie z punktem 4(a), tak długo, jak Osoba Kontaktowa PR utrzymuje zainteresowanie
zaangażowaniem się w Działania PR.

9.

Czy Podmiotom Danych przysługują prawa w odniesieniu do ich Danych?

Zgodnie z RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem UE o Ochronie Danych 2016/679, które weszło w życie 25 maja
2018 r., Podmiot Danych w odniesieniu do swoich Danych ma prawo, w dowolnym momencie, do:
a) uzyskania potwierdzenia, czy jego/jej Dane istnieją, otrzymania ich kopii oraz uzyskania informacji o ich treści,
źródle, a także dalszych informacji, dostępnych również w niniejszej Polityce Prywatności, na temat celów
przetwarzania jego/jej danych osobowych, kategorii ich odbiorców, istnienia jakiegokolwiek procesu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeśli takie ma miejsce, przewidywanego okresu przez jaki Spółka
będzie je przechowywać, jeśli to możliwe, a także zabezpieczeń, jakie Spółka przyjęła w odniesieniu do
transferów poza EOG;
b) weryfikacji dokładności Danych oraz żądania ich sprostowania, aktualizacji lub zmiany;
c) żądania usunięcia lub anonimizacji Danych, jeżeli:
a. Dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
b. Spółka nie potrzebuje już Danych do celów, dla których zostały one zebrane;
c. Spółka jest prawnie zobowiązana do ich usunięcia;
d. Podmiot Danych wniósł sprzeciw wobec uzasadnionego prawnie przetwarzania Danych zgodnie z
pkt. d) poniżej i Spółka nie ma nadrzędnych i przekonujących prawnie uzasadnionych podstaw do
kontynuowania takiego przetwarzania;
d) zażądania od Spółki ograniczenia przetwarzania Danych Podmiotu Danych, gdy:

Podmiot Danych kwestionuje dokładność Danych - do czasu podjęcia przez Spółkę wystarczających
kroków w celu ich poprawienia lub zweryfikowania;

Przetwarzanie jest nieuprawnione, ale Podmiot Danych nie chce, aby Spółka usunęła Dane;

Spółka nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale Podmiot Danych potrzebuje ich do
ustanowienia, wykonania lub ochrony praw lub roszczeń prawnych; lub

Podmiot Danych sprzeciwił się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionego interesu - w oczekiwaniu na
weryfikację, czy Spółka ma przekonujące uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania.
e) sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych, gdy jest ono oparte na uzasadnionym interesie;
f) zażądania usunięcia Danych bez zbędnej zwłoki;
g) otrzymania elektronicznej kopii Danych (" przenoszalność danych"), gdy Dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, a przetwarzanie jest (i) oparte na zgodzie Podmiotów Danych lub (ii) niezbędne do
wykonania umowy z Spółką; oraz
h) złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

10.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Jeżeli Podmiot Danych ma pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub chce skorzystać z praw przewidzianych
w sekcji 9 powyżej, można skontaktować się ze Spółką pod następującym adresem e-mail:
TFCF.FNGPrivacy_PL@disney.com.

Last Updated: 13.10.2021

Privacy Policy for journalists and other PR contacts
(Also intended for their employees and collaborators)

1.

Introduction

The Walt Disney Company (Polska) sp. z o.o. (the “Company”) might collect and process personal data about
journalists, influencers, talents, guests and other business contacts operating in the public relations, media and
entertainment sectors or in any other sector that is relevant for the public and commercial relations and promotional
activities performed by the Company to promote Company name and/or brands, products and/or services offered by
the Company or by its affiliate entities that are members of The Walt Disney Family of Companies (the "PR Activities")
including personal data about you (the "PR Contact") and/or about the PR Contact's employees and collaborators
(hereinafter defined, also together with the PR Contact the "Data Subjects"). This Privacy Policy describes the
processing of all personal data of Data Subjects, carried out in connection with the PR Activities of the Company
(hereinafter the “Data”).

2.

Who is the data controller?

The Company, with registered office in Warsaw, address: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warsaw, entered into the
Register of the Entrepreneurs under KRS number 32307, NIP 5212927767, REGON 012738707, is the data controller
with regard to the processing of the Data.

3.

What kind of Data does the Company process?

During the performance of its PR Activities, the Company collects and processes the Data provided by the PR Contact
directly, or by third parties operating in the public relations sector or in any other sector connected with the PR Activities
of the Company, such as press agencies, PR agencies, marketing and communication agencies, event organizers,
Company's customers, etc., as well as Data that are publicly available, such as data of social media. These Data
include Data Subjects' name, surname, email address, telephone number and similar contact data.

4.

For what purposes is the Data processed?

The Company processes the Data through manual and electronic means:
e)

f)

g)
h)

To manage its PR Activities and in particular to send to its PR Contacts press releases, news and updates,
information on programming, invitation to premieres and events, invitation to have access to Company digital
contents and online events and any other information related to the Company and its affiliated businesses,
that may be of interest for PR Contacts within the context of their business activities;
To protect and defend the rights of the Company, in particular there may be instances in which the Company
may disclose the Data in case the disclosure is necessary to (i) protect, enforce or defend the legal rights,
privacy, safety or property of the Company, its employees, agents and contractors, (ii) protect the Company
against fraud or (iii) for risk management purposes;
To comply with applicable laws and legal procedures and to respond to requests from the relevant government
authorities;
To complete a corporate transaction, such as a proposed or actual reorganization, merger, sale, joint venture,
assignment, transfer or other disposition of all or any portion of the Company’s business, assets or stock
(including in connection with any bankruptcy or similar proceedings). If the Company is involved in a merger
or transfer of all or a material part of its business, the Company may transfer the information on the PR Contact
and the relevant Data Subject to the party or parties involved in the transaction as part of the transaction.

5.

On which legal basis is the Data processed?

The processing of the Data for the purposes of:







6.

Sections 4 (a) is carried out on the basis of the Company's legitimate interest to perform its PR Activities and
in particular to send to its PR Contacts the communications referred to in Section 4 (a). The Company's
legitimate interest is adequately balanced with the interests of the Data Subjects to receive such type of
communications, as they are useful for the performance of their business activities. The Data Subjects can
object at any time to the performance of the activity under Section 4 (a) as described in Section 10 of this
Privacy Policy (Article 6 (1) (f) of the GDPR);
Section 4(b) is necessary for Company's legitimate interest to establish or defense its legal rights. The Data
Subjects can object at any time to the performance of such processing activity as described in Section 10 of
this Privacy Policy (Article 6 (1) (f) of the GDPR);
Section 4(c) is necessary in order to comply with applicable laws; (Article 6 (1) (c) of the GDPR);
Section 4(d) is carried out based on the legitimate interest of the Company to perform a Corporate transaction
and in some countries also based on applicable laws. Data Subjects can object at any time to the processing
based on legitimate interest as described in Section 10 of this Privacy Policy (Article 6 (1) (f) of the GDPR).

Who has access to the Data?

Data will be accessed only by those employees duly authorized and instructed for accessing Data by the Company and
to the extent necessary for their business need and to perform PR Activities.
The Company might communicate the Data to its affiliate entities that are members of The Walt Disney Family
of Companies, to send to PR Contacts the communications referred to in Section 4 (a).
The Company might also communicate the Data to (a) third party service providers, entrusted with processing activities
and, when required by applicable laws, appointed as data processors (e.g., cloud service providers, other entities of
the group, providers of services instrumental to the Company’s PR Activities, such as, by way of example and without
limitation, companies that provide IT services, experts, PR and press agencies, consultants and lawyers - companies
resulting from possible mergers, demergers or other transformations) and (b) competent authorities, when allowed
under applicable laws.

7.

Is the Data transferred abroad?

The Data may be transferred to countries within and outside the European Economic Area (EEA) and in particular in
[the United States]. The Company will assess the level of protection and will use appropriate and suitable safeguards
compliant with applicable data protection laws to protect the Data and the transfer outside the EEA of the Data.
In any case, the Data Subject has the right to obtain a copy of the measures adopted to protect the transfer of the Data
outside the EEA by contacting the Company at the address indicated in Section 10 of this Privacy Policy.

8.

For how long the Company will keep the Data?

The Company will retain the Data Subjects' Data for the period necessary to fulfill the purposes for which the Data was
collected as outlined in this Privacy Policy, in particular, with reference to the processing activities under Section 4 (a),
as long as the PR Contact maintains an interest in being involved in the PR Activities.

9.

Do the Data Subjects have rights with regard to their Data?

According to GDPR, the EU General Data Protection Regulation 2016/679 that has become effective on the 25 May
2018, the Data Subject with regard to his/her Data has the right, in any given time, to:

i)

obtain confirmation as to whether or not his/her Data exists, to receive a copy of it and to be informed of its
content, source, as well as of further information, also available in this Privacy Policy, on the purposes of
processing of your personal data, the categories its recipients, the existence of any automated decisionmaking, if any, the envisaged period for which the Company will store it, where possible, as well as the
safeguards the Company has adopted for transfers outside the EEA;
j)
verify the accuracy of the Data and request its rectification, update or amendment;
k) request the deletion or anonymization of the data where:
a. The Data are processed in breach of the applicable law;
b. The Company no longer need the Data for the purposes for which it has been collected;
c. The Company has a legal obligation to erase it;
d. The Data Subject has objected to the processing justified on legitimate grounds according to point
d) below and has no overriding and compelling legitimate grounds to continue such processing;
l) request the Company to limit the processing of the Data Subjects' Data where:

It challenges the accuracy of the Data until the Company has taken sufficient steps to correct or verify its
accuracy;

The processing is unlawful, but the Data Subject does not want the Company to erase the Data;

The Company no longer needs the Data for the purposes of the processing, but the Data Subject requires
the Data for the establishment, exercise or defense of a legal claim; or

The Data Subject has objected to the processing justified on legitimate interest grounds pending
verification as to whether the Company has compelling legitimate grounds to continue processing.
m) Object to the processing of the Data, when it is based on legitimate interest;
n) Request the erasure of the Data without undue delay;
o) Receive an electronic copy of the Data (“data portability”), when the Data is processed by automatic means
and the processing is either (i) based upon Data Subjects’ consent or (ii) necessary for the performance of an
agreement with the Company; and
p) Lodge a complaint with the relevant supervisory authority.

10.

How can you contact the data controller?

If the Data Subject has questions about this Privacy Policy or wishes to exercise the rights provided in Section 9 above,
the Company may be contacted at the following email address: TFCF.FNGPrivacy_PL@disney.com.

