Polityka Prywatności RIM
Research In Motion Limited oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (określane dalej jako „RIM”) posiadają
wieloletnią politykę utrzymywania poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, które (w
rozumieniu obowiązującego prawa do prywatności lub ochrony danych osobowych) są informacją
dotyczącą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia praktyki RIM w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych
osobowych, tj. zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, przekazywania, przechowywania lub ujawniania
Państwa danych osobowych, z wyjątkiem, gdy spółka zależna lub stowarzyszona z RIM opublikowała osobną
politykę prywatności. Ponadto, umowy lub uwagi (określane dalej jako „Uwagi”) związane z określonym
produktem, usługą, oprogramowaniem lub witryną RIM (określanymi dalej jako „Oferta RIM”) mogą
dostarczyć dodatkowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez RIM.
Niniejsza Polityki Prywatności podlega obowiązującemu prawu, w tym ustawodawstwu, przepisom i
zarządzeniom wszelkich sądów lub innych uprawnionych do tego organów, wniosków lub procesów
prawnych. W stosownych przypadkach, administrator danych, w odniesieniu do Państwa danych
osobowych jest podmiotem RIM, z którymi zawarli Państwo umowę.

1.

Odpowiedzialność RIM

RIM jest odpowiedzialny za dane osobowe będące pod jego kontrolą, w tym też przekazywanie danych
osobowych stronom trzecim (tj. usługodawcom) celem ich przetwarzania w imieniu RIM.
2.

Korzystanie z Państwa danych osobowych

Kiedy korzystają Państwo z Oferty RIM, korespondują z RIM, biorą udział w konkursie sponsorowanym przez
RIM lub wchodzą w jakąkolwiek interakcję z RIM, RIM może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:






zrozumienia i zaspokojenia Państwa potrzeb i preferencji oraz aby dostarczyć Państwu Ofertę RIM,
np.:
o odnośnie rozliczenia, aktywacji, świadczenia usług, konserwacji, wsparcia, rozwiązywania
problemów i sporów, deaktywacji, naprawy, renowacji, wymiany, udoskonalenia lub
uaktualnienia Oferty RIM;
o by mieć pewność, że Oferta RIM funkcjonuje zgodnie z zamierzeniem i pomóc w
identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów;
o by spełnić lub wprowadzić w życie warunki Uwag dotyczących Oferty RIM;
o by odpowiadać na Państwa pytania;
opracowania nowej i wzbogacenia istniejącej Oferty RIM, jak również komunikowania się z
Państwem w tej sprawie, za pomocą różnych środków, np. by udostępnić lub wysłać:
o uaktualnienia, zawiadomienia o uaktualnieniach Oferty RIM lub innych treści stron trzecich
lub związanych z nimi produktów, usług i oprogramowania;
o zawiadomienia o promocjach i nadchodzących wydarzeniach;
prowadzenia i rozwijania naszego biznesu i działań, np.:
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3.

by wykrywać, monitorować, badać, łagodzić lub próbować zapobiegać oszustwom,
problemom technicznym lub kwestiom związanym z bezpieczeństwem, albo chronić mienie
RIM;
o by umożliwić ciągłość biznesową i podjąć odpowiednie kroki w przypadku awarii systemu;
o by egzekwować prawa RIM;
o do celów statystycznych;
spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych oraz do reagowania w sytuacjach awaryjnych, np.:
o by odpowiedzieć na zarządzenie sądowe, warranty lub inne wnioski lub procesy prawne;
o by udzielić pomocy w nagłych wypadkach w sytuacjach, które mogą zagrażać ludzkiemu
życiu lub fizycznemu bezpieczeństwu Państwa lub innych osób; lub
w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, takich jak te określone w Uwagach, oraz w innych
celach dopuszczalnych lub wymaganych przez obowiązujące prawo.
Państwa zgoda

Przed skorzystaniem z Oferty RIM, możecie Państwo zostać poproszeni o zaakceptowanie warunków
stosownej Uwagi, mogącej zawierać dodatkowe informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych
osobowych przez RIM. Wyrażenie zgody na te warunki lub korzystanie z Oferty RIM oznacza zgodę na
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez RIM do celów wskazanych przez RIM.
a)

Kiedy uzyskanie zgody nie jest wymagane

W pewnych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane bez Państwa zgody w zależności
od jurysdykcji i obowiązującego prawa. Na przykład, RIM może nie potrzebować zgody:







b)

w nagłym wypadku, kiedy życie, zdrowie lub bezpieczeństwo jednostki może być zagrożone;
gdy ze względów prawnych, medycznych lub względów bezpieczeństwa żądanie zgody jest
niemożliwe lub nierealne;
gdy dane są niezbędne do tego by wykryć oszustwo i mu zapobiec;
przy ujawnieniu danych prawnikowi reprezentującemu RIM;
do ściągania należności;
by zastosować się do wezwania do sądu, warrantu albo lub innego zarządzenia sądowego, wniosku
lub procesu prawnego; lub
w innych przypadkach dopuszczalnych lub wymaganych przez prawo.
Dzieci

RIM nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej 13 roku życia bez zgody rodzica lub
opiekuna prawnego.
c)

Dane zagregowane lub anonimowe

RIM zastrzega sobie prawo do przetwarzania, sprzedaży, handlu lub wynajmu zagregowanych lub
anonimowych danych, które nie są związane z możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.
4.

Rodzaje przetwarzanych danych

W skład danych, które RIM może przetwarzać wchodzą:
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a)

b)

c)

d)

Dane dotyczące konta i członkostwa: Przetwarzane dane mogą obejmować imię i nazwisko, adres
pocztowy, adres email, numer telefonu, BlackBerry ID, dane umożliwiające identyfikację urządzenia
takie jak BlackBerry PIN, dane dostawcy usług sieciowych, komunikację z RIM i wszelkie
zarejestrowane skargi. RIM może także przetwarzać Państwa dane uwierzytelniające konta, hasła,
informacje o profilu i inne informacje podane w celu łatwiejszego korzystania z Oferty RIM.
Aplikacje: W niektórych przypadkach, RIM może przetwarzać dane o aplikacjach wykorzystywanych
w Państwa urządzeniu, w tym o Ofertach Stron Trzecich (tj. aplikacjach, produktach, usługach,
oprogramowaniu, witrynach lub treściach dostarczanych przez strony trzecie, takich jak dostawcę
usług sieciowych lub dewelopera aplikacji, które mogą być używane razem z Ofertą RIM, ale nie są
oferowane, obsługiwane lub wspierane przez RIM). Ponadto, jeśli zdecydują się Państwo skorzystać
z Ofert Stron Trzecich z konta lub urządzenia BlackBerry, niektóre dane mogą być gromadzone i
ujawniane stronom trzecim przez RIM, lub przez strony trzecie RIM, w celu ułatwienia lub poprawy
świadczonych usług.
Dane w chmurze lub dane zapasowe: Jeśli korzystają Państwo z usług w chmurze lub systemu kopii
zapasowych i przywracania świadczonych przez lub w imieniu RIM, dane z Państwa urządzenia lub z
konta, takie jak kontakty, adresy email, kalendarz, notatki, zadania, zdjęcia profilowe, komunikaty
statusu, pliki multimedialne i inne informacje z urządzenia, mogą zostać wysłane do RIM w celu
ułatwienia lub poprawy wykorzystania, zdalnego dostępu i przywrócenia tych danych w urządzeniu
w ramach świadczonych usług.
Pliki cookie lub podobne technologie: Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub porcje danych, które
są pobierane i przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu podczas odwiedzania stron
internetowych. Pliki cookie są następnie przesyłane z powrotem do stron internetowych, z których
pochodzą, przy każdej kolejnej wizycie, lub do innych stron, które je rozpoznają. W ramach Ofert
RIM, RIM może niekiedy korzystać z różnych typów plików cookie lub podobnych technologii
(określanych dalej jako „Pliki Cookie”). Niektóre Pliki Cookie są niezbędne do ułatwienia Państwu
korzystania z Ofert RIM (np. podczas korzystania z koszyka sklepu internetowego) lub w celu
ochrony zarówno Państwa jak i RIM, kiedy logują się Państwo do niektórych usług (takich jak
przechowywanie Państwa danych uwierzytelniających, aby ułatwić Państwu korzystanie z Ofert RIM
w dowolnym czasie lub potwierdzić, że są Państwo zalogowani). Inne Pliki Cookie są bardziej
związane z wynikami używanymi do celów analitycznych lub kontekstowych (np. jakie strony lub
funkcje są najbardziej popularne). W ten sposób pomagają nam zrozumieć jak użytkownicy
angażują się w Oferty RIM, dzięki czemu możemy udostępnić nowe i udoskonalone Oferty RIM.
Niektóre Pliki Cookie są bardziej związane z funkcją i pomagają spersonalizować Państwa
doświadczenia (Państwa preferowany język lub jurysdykcję), czyniąc Oferty RIM łatwiejszymi w
obsłudze lub umożliwiając RIM wyświetlanie Państwu spersonalizowanej treści. Inne Pliki Cookie
lub podobne technologie mogą być wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej (np.
niektóre Oferty RIM mogą być wspierane przez wpływy z reklam oraz wyświetlanie reklam i
promocji, które mogą być skierowane przeciwko atrybutom nieidentyfikującym lub agregować dane
zebrane przez RIM, a RIM lub dostawcy usług mogą umieszczać taką reklamę w Ofertach RIM).
Zanonimizowane lub zagregowane dane o korzystaniu z Ofert RIM mogą być dostarczane naszym
usługodawcom w formie, uniemożliwiającej Państwa identyfikację, w ramach usług analitycznych i
by pomóc w zarządzaniu reklamą internetową. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje Pliki
Cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki tak by je odrzucała lub uzyskiwała
informacje o próbie ich przesłania. Zwykle można usunąć lub zablokować Pliki Cookie przeglądarki
za pomocą ustawień w Państwa przeglądarce, ale może to mieć wpływ na możliwość korzystania z
pewnych Ofert RIM, ponieważ mogą one nie działać prawidłowo lub w ogóle w momencie gdy Pliki
Cookie są wyłączone. Zezwolenie na Pliki Cookie oznacza Państwa zgodę na używanie Plików Cookie
przez RIM zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Prosimy zapoznać się z poniższą sekcją o
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e)

f)

g)

h)

i)

„Zarządzaniu preferencjami” w celu uzyskania informacji na temat zarządzania korzystaniem z
Plików Cookie przez RIM.
Dane finansowe: W przypadku zakupu produktów, usług, oprogramowania lub pomocy technicznej
bezpośrednio z RIM lub naszych usługodawców, RIM może przetwarzać dane karty kredytowej lub
inne informacje o płatności i używać ich w celu ułatwienia rozliczeń i usług kredytowych oraz
przeprowadzania kontroli kredytowych, na ile znajdują one zastosowanie w tym zakresie. Podobnie,
RIM może przetwarzać informacje o płatności lub inne dane finansowe, gdy używają Państwo
funkcji komunikacji bliskiego zasięgu (Near Field Communications, NFC) na urządzeniu RIM.
Ogólne dane o użytkowaniu: W niektórych przypadkach dane takie jak właściwości techniczne i
ogólne informacje o korzystaniu z oprogramowania i sprzętu stosowanego razem z Ofertą RIM
mogą być przetwarzane podczas korzystania z takich produktów, usług i oprogramowania (np.
rodzaj przeglądarki internetowej, przekierowujące strony internetowe i strony wyjścia, wersję
systemu operacyjnego, model sprzętowy urządzenia lub osobistej platformy komputerowej, adres
IP) lub podczas korzystania z narzędzia do rozwiązywania problemów RIM (np. podstawowe
statystyki użytkowania lub informacje o urządzeniu takie jak dziennik zdarzeń, konfiguracje
aplikacji, stan baterii, poziomy sygnałów radiowych lub Wi-Fi, reset urządzenia i dane o pamięci lub
wydajności systemu).
Dane lokalizacyjne: Gdy korzystają Państwo z Ofert RIM, włączają usługę transmisji danych,
używają na urządzeniu przeglądarki lub funkcji opartej na lokalizacji, dane o lokalizacji powiązane z
Państwa urządzeniem (np. GPS (Global Positioning System) lub podobne informacje o triangulacji
satelitarnej, carrier ID lub tower ID, BSSID (Broadcast Service Set Identifier) oraz adres MAC (Media
Access Control) z punktów dostępowych Wi-Fi, oraz siła sygnału widocznych hotspotów Wi-Fi lub
wież radiowych), mogą być przekazywane RIM lub naszych usługodawców. Jeśli RIM zbiera, a
następnie przechowuje takie dane, to w formie uniemożliwiającej Państwa identyfikację (np. RIM
nie utrzymuje systemu, który wiązałby konkretne osoby do BSSID). RIM może przetwarzać takie
dane, aby zapewnić lub ułatwić Państwu dostarczanie informacji i usług opartych na lokalizacji (np.
usług mapowania, pomiarów zagęszczenia ruchu, promocji lub kuponów zależne od lokalizacji). Jeśli
zdecydują się Państwo korzystać z usługi lokalizacyjnych, wyrażają Państwo zgodę na to, aby
Państwa geograficzne dane lokalizacyjne mogły być przetwarzane w celu dostarczenia Państwu
takich usług. Mogą Państwo poprzez ustawienia w Państwa urządzeniu zarządzać zarówno
ogólnymi ustawieniami GPS lub funkcji lokalizacyjnej Państwa urządzenia lub indywidualnymi
ustawieniami dla każdej aplikacji. Jeśli zdecydują się Państwo korzystać z usług opartych na
lokalizacji lub z innych aplikacji ujawniających Państwa lokalizację innym osobom lub podmiotom,
bierzecie Państwo odpowiedzialność za związane z tym ryzyko, i jest to Państwa obowiązkiem by
korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym prawem. Jeśli korzystają Państwo z
Ofert Stron Trzecich, które dostarczają usługi oparte na lokalizacji, prosimy zapoznać się z ich
warunkami i polityką prywatności dotyczącymi sposobu, w jaki Państwa dane lokalizacyjne i
osobowe będą przetwarzane oraz sposobu, w jaki mogą Państwo zrezygnować z wszelkich usług
opartych na lokalizacji i reklam przez nie dostarczonych.
Zapewnienie jakości i obsługa klienta: Państwa rozmowy telefoniczne z obsługą klienta RIM i
usługodawców RIM mogą być nagrywane lub monitorowane w celu zarządzania jakością usług i
obsługą klienta, jak na przykład pomoc w odpowiadaniu na Państwa pytania, rozwiązywanie
problemów, do celów szkoleniowych i analiz umożliwiających zidentyfikowanie trendów i
udoskonalenie Oferty RIM.
Dane stron trzecich: Dla określonych celów, RIM może połączyć Państwa dane przekazane RIM z
danymi uzyskanymi z innych źródeł lub Ofert Stron Trzecich. Na przykład, RIM może otrzymać
Państwa dane osobowe od stron trzecich dostarczających Państwu produkty, usługi,
oprogramowanie i witryny, z których Państwo korzystają, np. od dostawcy usług sieciowych w celu
ułatwienia usług bezprzewodowych, lub w niektórych przypadkach od sprzedawców Ofert Stron
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Trzecich w związku z aplikacjami w Państwa urządzeniu. RIM traktuje wszystkie takie dane osobowe
zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz warunkami umowy pomiędzy RIM a danymi stronami
trzecimi, jeśli takie mogą zaistnieć. Jednakże, wykorzystanie Państwa danych osobowych przez
strony trzecie w takich przypadkach będzie określone przez Państwa umowę ze stroną trzecią,
chyba że strona trzecia jest usługodawcą RIM.
Niektóre z tych danych nie będą samodzielnie ujawniały RIM Państwa tożsamości lub nie będą dawały
możliwości do jej zidentyfikowania i dlatego uważane są za dane nieosobowe. Jeśli RIM połączy takie dane
nieosobowe z innymi danymi osobowymi dostępnymi RIM, połączone dane będą traktowane jako dane
osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
5.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez RIM

a)

Zachowywanie

RIM zachowuje dane osobowe tak długo jak jest to konieczne dla określonych celów RIM lub tak długo jak
wymaga tego obowiązujące prawo. Kiedy dane osobowe nie są już niezbędne lub istotne dla określonych
celów RIM lub wymagane przez obowiązujące prawo, RIM podejmie kroki w celu ich usunięcia, zniszczenia,
wykasowania, zagregowania lub zanonimizowania. Zgodne z dobrą praktyką biznesową, RIM dba o
nieustany rozwój w zakresie nadzoru, programów i procedur dotyczących przechowywania i niszczenia
informacji i rejestrów, mających związek z Państwa danymi osobowymi.
b)

Operacje międzynarodowe i przekazywanie danych

Spółka RIM jest obecna na arenie międzynarodowej, posiadając biura i obiekty w różnych jurysdykcjach. Z
wyjątkiem sytuacji, w których spółka zależna lub stowarzyszona z RIM posiada swoją odrębną politykę
prywatności, wszystkie operacje międzynarodowe RIM oraz przekazywanie danych podlegają niniejszej
Polityce Prywatności.
Żebyśmy mogli doskonalić obsługę klienta oraz ułatwić Państwu korzystanie z Oferty RIM lub zapewnić jej
funkcjonowanie, wyrażają Państwo zgodę na to, by Państwa dane osobowe mogły być gromadzone,
wykorzystywane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane przez lub w imieniu RIM w wielu
jurysdykcjach takich jak Kanada, Stany Zjednoczone, Europejski Obszar Gospodarczy, Singapur i w każdym
innym kraju, gdzie RIM lub usługodawcy RIM mają swoje biura lub obiekty, dotyczy to również krajów, które
mogą być poza regionem, w którym Państwo się znajdują i które mogą mieć inne prawo do prywatności lub
ochrony danych osobowych, a zatem mogą podlegać prawom tych krajów. Jeśli są Państwo rezydentem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju, który ogranicza przekazywanie danych spoza danej
jurysdykcji lub regionu bez Państwa zgody, wyrażają Państwo zgodę na to by Państwa dane osobowe były
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub poza Państwa kraj w celu ich przetwarzania lub
przechowywania przez lub w imieniu RIM.
Biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter naszej działalności, RIM może także być zobowiązany do
ujawnienia lub zapewnienia dostępu do Państwa danych komunikacyjnych, takich jak zawartość Państwa
komunikacji i innych informacji, na podstawie przepisów prawa krajów, w których RIM, nasi usługodawcy,
spółki stowarzyszone i dane się znajdują. Korzystając z Oferty RIM, wyrażają Państwo zgodę na nasze
podporządkowanie się obowiązującym przepisom prawa, w tym jakimkolwiek procedurom prawnym, które
według RIM wymagają od nas okazania lub dostarczenia dostępu do Państwa danych komunikacyjnych i
innych informacji.
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c)

Wiadomości o treści marketingowej

RIM może komunikować się z Państwem za pomocą różnych środków, takich jak adresy email, które
powiążą Państwo z urządzeniem RIM lub unikatowy identyfikator urządzenia (np. numer PIN). RIM może
przekazywać Państwu informacje, ankiety, materiały marketingowe, reklamy lub spersonalizowane treści,
które zostały dostosowane tak, by wyjść naprzeciw Państwa potrzebom w ramach istniejącej relacji
biznesowych z RIM. Na przykład, zgodnie z prawem, możemy tak uczynić, gdy nie zrezygnowali Państwo z
otrzymywania takich wiadomości, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na otrzymywanie takich
wiadomości, gdy korzystają Państwo z bezpłatnych usług, które opierają się na reklamie (w tym reklamie
ukierunkowanej opartej na informacji o profilu) lub poprzez wykorzystanie zagregowanych lub
zanonimizowanych danych. RIM może od czasu do czasu poprosić Państwa czy chcą Państwo otrzymywać
od RIM lub upoważnionych stron trzecich wyselekcjonowanych przez RIM dodatkowych ogłoszeń,
wiadomości, ofert lub zaproszeń na wydarzenia dotyczących RIM i Oferty RIM. Mogą Państwo również
postanowić, że udzielą RIM informacji w odpowiedzi na różne promocje RIM. Jeśli wyrażacie Państwo zgodę
na udział w konkursach, sondażach, programach z nagrodami, przeglądach, lub innych promocjach, które
RIM sponsoruje lub współsponsoruje, proszę upewnić się, że zapoznali się Państwo z Uwagami, które mogą
być związane z tymi inicjatywami, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki
Państwa dane osobowe będą zarządzane. Zazwyczaj każda wiadomość o charakterze handlowym lub
marketingowym od RIM zawiera możliwość rezygnacji. Prosimy zapoznać się z poniższą sekcją o
„Zarządzaniu preferencjami” w celu uzyskania informacji na temat zarządzania wiadomościami o treści
marketingowej lub handlowej od RIM.
d)

Wiadomości dotyczące usług

RIM może także wysyłać Państwu pewne wiadomości związane z usługami. Na przykład, RIM może wysłać
email lub wiadomość powitalną, kiedy po raz pierwszy zarejestrują Państwo swoje urządzenie, w celu
poinformowania Państwa o danej usłudze i jej warunkach, powiadomienia o istotnych zmianach,
poinstruowania jak zarządzać kontem i danymi uwierzytelniającymi konto, dostarczenia powiadomień o
infrastrukturze serwisowej lub uaktualnieniach, udzielenia informacji na temat gwarancji, wycofania
produktu, bezpieczeństwa lub ochrony, lub do badań sondażowych obecnych lub byłych użytkowników.
Ponieważ wiadomości dotyczące usług są niezbędne do korzystania z Ofert RIM, nie można z nich
zrezygnować.
e)

Udostępnianie danych

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, RIM może udostępniać Państwa dane osobowe w obrębie RIM lub
naszym usługodawcom. RIM może także udostępniać dane naszym doradcom finansowym,
ubezpieczeniowym, prawnym, księgowym lub innym doradcom, którzy świadczą profesjonalne usługi RIM.
RIM może także udostępniać dane w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności stronom trzecim
uczestniczącym w dostarczaniu Państwu Ofert RIM, takim jak dostawcy usług sieciowych, autoryzowani
sprzedawcy, dystrybutorzy, zapisani hurtownicy lub procesor płatności, podwykonawcy lub podmioty
uczestniczące w łańcuchach dostaw lub napraw RIM.
W pewnych sytuacjach, w których dokonają Państwo zakupu lub skorzystają z Ofert Stron Trzecich (np. z
usługi subskrypcji za dostęp do płatnych treści, pobranej aplikacji), RIM może udostępnić pewne dane
stronom trzecim w celu dostarczenia Państwu produktu, usługi lub oprogramowania, a Państwa dane będą
wtedy podlegały polityce prywatności danej strony trzeciej. Zachęcamy wszystkich naszych użytkowników
do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności tych stron trzecich zanim wyrażą Państwo zgodę na
nabycie lub uzyskanie ich produktów, usług lub oprogramowania.
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RIM za pomocą umów lub innych środków zapewnia porównywalny poziom ochrony w trakcie
przetwarzania danych przez naszych usługodawców. Zgodnie z założoną polityką, RIM zobowiązuje do
poufności jakąkolwiek stroną trzecią, która uzyskuje od RIM informacje poufne, takie jak dane osobowe. Na
przykład, o ile ujawnienie danych osobowych przez RIM nie jest wymagane lub dopuszczone przez prawo,
nasi usługodawcy, którym udostępniamy Państwa dane osobowe, zwykle wyrażają zgodę na utrzymanie ich
w poufności i korzystanie z nich tylko do celów, dla jakich zostały one udostępnione lub zgodnie z
obowiązującym prawem.
W przypadku sprzedaży całości lub części aktywów RIM, RIM może udostępnić dane osobowe nabywcy.
RIM może wykorzystać strony trzecie (np. sieci reklamowe) do kierowania reklam do atrybutów
nieidentyfikujących lub zagregowanych danych, które pochodzą z informacji o profilu przetwarzanych przez
RIM, i dostarczyć takim stronom trzecim ogólne statystyki odnoszące się do dostarczonych reklam. Prosimy
zapoznać się z poniższą sekcją o „Zarządzaniu preferencjami” w celu uzyskania informacji na temat
zarządzania wiadomościami o treści marketingowej lub handlowej od RIM.
f)

Oferty Stron Trzecich

RIM nie posiada ani nie obsługuje wszystkich aplikacji lub usług, które mogą Państwo pobierać i z których
mogą Państwo korzystać na swoim urządzeniu lub za pośrednictwem innych Ofert RIM. Podczas pobierania
lub korzystania z Ofert Stron Trzecich, strony trzecie mogą uzyskać dostęp do danych osobowych z Państwa
urządzenia lub z innych Ofert RIM. Na przykład, Oferta Stron Trzecich może uzyskać dostęp do danych z
urządzenia, takich jak kontakty, wpisy z kalendarza, poczta elektroniczna, informacje oparte na lokalizacji,
lub może uzyskać dostęp lub udostępnić pliki lub dane przechowywane na tym urządzeniu (włącznie z
dodatkowymi Ofertami Stron Trzecich). Zalecamy zapoznać się z polityką prywatności oraz wszelkimi
umowami z takimi stronami trzecimi, aby zrozumieć w jaki sposób Państwa dane osobowe będą traktowane
przez te podmioty, ponieważ RIM nie ponosi odpowiedzialności za Państwa stosunki ze stronami trzecimi
lub korzystanie z ich aplikacji, produktów, usług lub oprogramowania. RIM nie kontroluje bezpośrednio
sposobu, w jaki strony trzecie przetwarzają dane osobowe zebrane w związku z Państwa korzystaniem z ich
ofert.
W niektórych przypadkach mają Państwo możliwość dostosowania uprawnień przyznanych Ofertom Stron
Trzecich. Należy okresowo dokonywać przeglądu tych uprawnień, w tym uprawnień domyślnych, a także
menu Opcji lub Ustawień w urządzeniu, aby dowiedzieć się więcej na temat ich bezpieczeństwa i
dostępnych kontroli.
6.

Dokładność Państwa danych osobowych

RIM podejmuje uzasadnione kroki, by zapewnić należytą dokładność, kompletność i aktualność danych
osobowych. RIM polega również na Państwa aktualizacji lub korekcie własnych danych osobowych w razie
takiej potrzeby.
7.

Ochrona Państwa danych osobowych

RIM nieustannie rozwija swoje fizyczne, organizacyjne i technologiczne środki służące do ochrony Państwa
danych osobowych przed utratą lub kradzieżą, nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub ujawnieniem,
odpowiednio do poziomu ich wrażliwości. Na przykład, jeśli strona internetowa RIM poprosi o Państwa
nazwę użytkownika i hasło, to będzie ona wyposażona w wielorakie środki bezpieczeństwa, mające chronić
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przekazane RIM dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnioną zmianą.
Poprzez Kodeks Standardów i Zasad Biznesu RIM, pracownicy RIM są świadomi znaczenia odpowiedniej i
bezpiecznej obsługi danych osobowych, tak aby utrzymać je w bezpiecznych lokalizacjach i systemach, oraz
ograniczyć do nich dostęp wszystkim, którzy starają się je uzyskać z powodów biznesowych.
Ponadto, niektóre systemy i procesy RIM na bieżąco otrzymują zewnętrzne certyfikaty (np. certyfikat ISO /
IEC 27001:2005 System zarządzania bezpieczeństwem informacji).
a)

Państwa zobowiązania do ochrony danych osobowych

Państwo również mają obowiązek zabezpieczenia swoich danych osobowych. Mogą Państwo zmniejszyć
ryzyko nieautoryzowanego dostępu do swoich danych osobowych przy użyciu podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Na przykład, są Państwo odpowiedzialni za używanie odpowiednich środków
bezpieczeństwa kontrolujących dostęp do Państwa urządzenia i systemu komputerowego, takich jak
utworzenie silnego hasła, którego nie można łatwo odgadnąć (np. przez użycie znaków interpunkcyjnych,
cyfr, małych i wielkich liter, oraz wybór hasła odpowiedniej długości, które nie obejmuje Państwa imienia i
nazwiska ani nazwy konta), używanie różnych haseł dla różnych usług i korzystanie z aktualnego
oprogramowania antywirusowego.
Jak wspomniano powyżej, w niektórych przypadkach mogą Państwo dostosować uprawnienia przyznane
Ofertom Stron Trzecich. Należy okresowo dokonywać przeglądu tych uprawnień, w tym uprawnień
domyślnych, a także menu Opcji lub Ustawień w urządzeniu, aby dowiedzieć się więcej na temat ich
bezpieczeństwa i dostępnych kontroli.
Jeśli Państwo zwracają, sprzedają, wyrzucają albo przenoszą swoje urządzenie lub inny produkt RIM do
innej osoby lub podmiotu (lub gdy oddają Państwo urządzenie do naprawy, renowacji wymiany do RIM lub
innego podmiotu), należy upewnić się, że urządzenie i wszelkie związane z nim akcesoria i urządzenia
peryferyjne (np. karty SIM, karty microSD) zostały usunięte, a jakiekolwiek dane osobowe lub inne
informacje wrażliwe, które mogły być tam zawarte, są wykasowane. Należy również odłączyć urządzenie od
wszystkich kont email i innych usług opartych na danych (np. wiadomości push, wiadomości email
dostarczanych przez BlackBerry Internet Service, backup zdalny), tak aby ani email ani dane nie były już
kierowane do tego urządzenia. W przeciwnym wypadku Państwa dane osobowe mogą być dostępne dla
kolejnego użytkownika urządzenia, a Państwo mogą ponieść koszty abonamentu i opłaty za transfer danych
sieciowych. Więcej informacji na temat jak chronić się poprzez zmianę menu Opcji i Ustawienia w Państwa
urządzeniu, znajdą Państwo na stronie www.blackberry.com w zakładce pomoc techniczna, lub kontaktując
się z Państwa dostawcą usług sieciowych.
8.

Nieustanne starania o przejrzystość

Aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć w jaki sposób RIM przetwarza dane osobowe i w jaki sposób mogą
Państwo decydować o ich wykorzystaniu, RIM nieustannie za pośrednictwem różnych kanałów udziela
informacji, w tym poprzez niniejszą Polityką Prywatności, stosowne Uwagi i dodatkowe informacje, które
mogą być niekiedy udostępniane na różnych stronach internetowych RIM lub w Państwa urządzeniu.
9.

Mogą uzyskać Państwo dostęp do danych osobowych

Na pisemny wniosek, RIM poinformuje Państwa, czy posiada Państwa dane osobowe i zapewni Państwu do
nich dostęp w rozsądnych ramach czasowych, nieodpłatnie lub przy minimalnych kosztach, zgodnie z
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obowiązującymi przepisami. Jeśli spostrzegą Państwo niedokładność lub niekompletność swoich danych
osobowych, RIM wprowadzi zmiany w Państwa danych i powiadomi o nich wszelkie strony trzecie, zgodnie
z wymogami obowiązującego prawa.
W pewnych sytuacjach i w zależności od obowiązujących przepisów, RIM może nie być w stanie zapewnić
Państwu dostępu do wszystkich Państwa danych osobowych, które posiada. Na przykład, RIM może nie
zapewnić dostępu do danych, jeżeli czyniąc to:






prawdopodobnie ujawni dane osobowe osób trzecich;
może zagrażać życiu lub bezpieczeństwu innych osób;
ujawniłby informacje poufne dotyczące RIM lub stron trzecich;
załącza informacje, które są chronione przez tajemnicę adwokacką; lub
załącza informacje, które zostały przetworzone w związku z dochodzeniem w sprawie naruszenia
umowy lub naruszenia prawa.

Aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, RIM może poprosić o
podanie dodatkowych informacji celem Państwa identyfikacji, zanim zapewni Państwu dostęp do Państwa
danych osobowych.
W zależności od okoliczności i obowiązujących przepisów, RIM może odmówić realizacji niektórych żądań
dostępu (np. takich, które są nadmiernie powtarzane lub systematyczne, lub takich, które byłyby wysoce
niepraktyczne lub wymagały zbyt dużego wysiłku technicznego).
10.

Pytania lub wątpliwości? Jak się z nami skontaktować

RIM chętnie odpowie na Państwa pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki Prywatności i
sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości lub
chcą poprosić o dostęp do swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem do prywatności lub
ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt:



na adres mailowy: privacyoffice@rim.com, lub
na adres jednego z następujących biur RIM znajdujących się najbliżej Państwa:
o RIM Privacy Office c/o Research In Motion (attention Legal Department), 295 Phillip
Street, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3W8
o RIM Privacy Office c/o Research In Motion (attention Legal Department), 200 Bath Road,
Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE
o RIM Privacy Office c/o Research In Motion (attention Legal Department), 1 International
Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917

W miarę możliwości z chęcią odpowiemy na przesłane do nas zapytania.
a)

Zarządzanie preferencjami

Zasadniczo, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną RIM zgodę na przetwarzanie Państwa
danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, z zastrzeżeniem prawnych lub umownych ograniczeń i
uzasadnionych uwag. Na przykład, chociaż mogą Państwo korzystać z niektórych Ofert RIM bez podawania
nam jakichkolwiek danych osobowych, RIM może ich potrzebować w przypadku niektórych usług, w tym
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takich, które wymagają zapłaty lub dotyczą stałych kontaktów, takich jak rejestracja lub usługi
abonamentowe. Działając w takim charakterze, RIM może nadal korzystać z Państwa danych osobowych,
które mogą być niezbędne do dostarczenia Państwu żądanych usług, do czego RIM jest zobligowany
umową, lub które są wymagane do egzekwowania zobowiązań umów, które mogą Państwo mieć z RIM.
Jeśli odmówią Państwo udzielenia RIM wymaganych informacji lub później skontaktują się z nami, aby
wycofać swoją zgodę na używanie i ujawnianie tych informacji, RIM może już nie być w stanie dostarczyć
Państwu Ofert RIM, z których Państwo korzystają.
Wiadomości o treści marketingowej lub handlowej: Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania
wiadomości o treści marketingowej lub handlowej o produktach RIM lub BlackBerry ®, usługach i
oprogramowaniu:




klikając link “zrezygnuj” na końcu każdej wiadomości o treści marketingowej lub handlowej
dostarczonej przez RIM;
oznaczając swoje preferencje na stronie www.blackberry.com/unsubscribe; lub
pisząc na adres: RIM Privacy Office c/o Research In Motion (attention Legal Department), 295
Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3W8 i informując jakich konkretnie typów
przekazów marketingowych lub handlowych nie chcą Państwo już otrzymywać.

Pliki cookie: Jak wspomniano wyżej, mogą Państwo również zrezygnować z używania przez RIM plików
cookie za pomocą jednej z następujących metod:





b)

Zmiana ustawień Państwa przeglądarki na odmowę dostępu plikom cookie lub informacje o próbie
przesłania pliku cookie.
Usunięcie lub zablokowanie plików cookie przeglądarki za pomocą ustawień w Państwa
przeglądarce, co może mieć wpływ na możliwość korzystania z pewnych Oferty RIM, ponieważ
mogą one nie działać prawidłowo lub w ogóle, gdy pliki cookie są wyłączone.
Rezygnacja bezpośrednia z niektórych plików cookie na stronie
http://metrics.blackberry.com/optout.html.
Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

RIM będzie okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności tak, by była ona zgodna ze zmieniającymi
się technologiami, obowiązującymi przepisami prawa, naszymi rozwijającymi się działaniami biznesowymi i
potrzebami naszych użytkowników. RIM zachęca Państwa do okresowego przeglądania niniejszej Polityki
Prywatności by zapoznać się z tym, jak RIM zarządza Państwa danymi osobowymi. Jeśli dokonane zostaną
jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, RIM będzie aktualizować "datę ostatniej aktualizacji”
wskazanej na Polityce Prywatności.
Jeżeli wprowadzone zmiany dotyczą Państwa, zostaną Państwo o nich powiadomieni poprzez widoczne
zawiadomienie na stronie www.blackberry.com/legal. W zależności od okoliczności, możemy również
postanowić wysłać użytkownikom zawiadomienia drogą elektroniczną. Jeśli nadal będą Państwo korzystać z
Ofert RIM po przekazaniu zawiadomienia o zmianie, będzie to równoznaczne z zaakceptowaniem takich
zmian.
Data ostatniej aktualizacji 2012-08
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