Polityka prywatności BNI
BNI Worldwide Development Ltd zarządza danymi związanymi z operacyjnym
systemem zarządzania pod nazwą BNI Connect® dla i w imieniu BNI Global, LLC,
wraz z jego powiązanymi podmiotami BNI Singapore Enterprises Pvt Ltd, BNI India
Enterprises Pvt Ltd, BNI Franchising, LLC, BNI Connect Global, LLC, BNI Hong Kong
Enterprises Pvt Ltd, BNI Lanka Enterprises Pvt Ltd oraz BNI Enterprise Business
Network (Guangzhou) Co Ltd (“BNI”, “nasz” lub “my”) stawia sobie prywatność
swoich użytkowników jako priorytet i stworzył tę politykę prywatności, żeby pokazać
swoje zaangażowanie i wytłumaczyć sposób, w jaki używamy pewnych danych
(„Polityka prywatności”). Ta polityka prywatności ma zamiar wytłumaczyć Tobie
jako użytkownikowi BNI i jego usług, jakiego rodzaju dane zbieramy, jak ich
używamy, komu takie dane mogą być udostępniane i jakie masz możliwości w
związki z takimi sposobami użycia i udostępniania. W razie jakichkolwiek pytań lub
sugestii związanych z tą polityką prywatności, proszę wyślij wiadomość do naszego
Specjalisty ds. Ochrony Danych („DPO”) dostępnego pod adresem dpo@bni.com.
Zachęcamy do uważnego przeczytania tej polityki prywatności, jeśli zamierzasz
używać naszych Stron i usług lub jeśli chcesz wejść z nami w jakiekolwiek transakcje
biznesowe. Używając naszych Stron i powiązanymi z nimi produktów i/lub usług,
akceptujesz warunki opisane w tej polityce prywatności, a także zgadzasz się na
zbieranie danych i ich użycie zgodnie z jej opisem. Jak w przypadku Warunków
Usług BNI, samo wejście na nasze Strony czy aplikacje mobilne/webowe (nasze
„Strony”), nawet bez przeczytania odpowiedniego dokumentu prawnego, jest
uznawane za akceptację warunków opisanych w tej polityce prywatności.
W razie niespójności warunków tej umowy z tłumaczeniem w innym języku, angielska
wersja jest nadrzędna i stanowi odnośnik w każdej kwestii związanej z interpretacją,
jak również w każdym innym wymiarze.
Filozofia prywatności
Mimo, że nasz biznes i społeczna sieć kontaktów zawierają unikatowe usługi i oferty,
wszystkie elementy łączy podobna filozofia prywatności. BNI przestrzega tych zasad
prywatności w każdym swoim działaniu związanym z gromadzeniem, użyciem,
udostępnieniem i bezpieczeństwem danych, zarówno online, jak i offline:








Dostarczamy Ci POWIADOMIENIE o naszych praktykach związanych z
prywatnością.
Dajemy Ci WYBÓR, w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.
Dajemy możliwość AKTUALIZOWANIA lub KORYGOWANIA Twoich danych
osobowych.
Używamy metod gwarantujących ich BEZPIECZEŃSTWO.
Ograniczamy UDOSTĘPNIANIE tych danych.
Zobowiązujemy się STOSOWAĆ do odpowiednich wymogów związanych z
prywatnością.
Dostarczamy Ci sposób na KONTAKT z nami w kwestiach związanych z
prywatnością.

Twoje dane, które gromadzimy
A.
Ogólne. Żeby móc dostarczać Ci produkty i usługi oferowane na naszych
Stronach w lepszy sposób, gromadzimy dwa rodzaje danych o naszych
użytkownikach: dane osobowe umożliwiające identyfikację i dane zbiorowe.
Dane osobowe umożliwiające identyfikację odnoszą się do danych, które pozwolą
nam zidentyfikować, kim jesteś. Jeśli skorzystasz z pewnych funkcji czy działań na
naszych Stronach, jak zarejestrowanie konta, zakup produktu, przesłanie treści i/lub
udostępnienie treści na którymkolwiek z naszych blogów, czy też wysłanie nam
informacji zwrotnej, może się zdarzyć, że poprosimy Cię o dane osobowe.
Przykładem takich danych umożliwiających identyfikację to imię i nazwisko, adres email, numery telefonów, grupa wiekowa, płeć czy inne dane pozwalające Cię
zidentyfikować. Tworząc profil na naszych Stronach, może się zdarzyć, że poprosimy
Cię o podanie adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu.
Dane zbiorowe odnoszą się do danych, które same w sobie nie są w stanie
zidentyfikować jednej, konkretnej osoby. Gromadzimy pewne dane o Tobie na
podstawie Twoich odsłon i ich umiejscowienia na naszych Stronach i tego, jakie
strony mogły Cię do nas skierować. Te dane, które gromadzimy na różne sposoby,
są zbierane i analizowane zarówno na poziomie personalnym, jak i zbiorowym. Ta
technologia umożliwia nam ustalenie (i) adresu IP komputera i geograficznej
lokalizacji dzięki zainstalowaniu Aplikacji na komputerze, urządzeniu mobilnym lub
dzięki usługom lokalizacji w Twoim urządzeniu mobilnym; (ii) fraz, które wyszukujesz
lub interaktywne zachowanie na stronach internetowych BNI; (iii) Twojego
zachowania konsumenckiego; (iv) źródeł informacji, których wyszukiwałeś za
pomocą naszych stron; a także (v) wieku danych wynikowych (zbiorowo nazywane
„Dane udostępnione”). Może się zdarzyć, że użyjemy tych danych w formie
zbiorowej dla wewnętrznych potrzeb operacyjnych, jak wygenerowanie statystyk czy
stworzenie planów marketingowych.
B.
Inne dane, które podajesz. Możemy również zbierać i przechowywać dane
osobowe, które wpisujesz na naszych Stronach lub podajesz w jakikolwiek inny
sposób, włącznie z danymi osobowymi, które mogą być zawarte w jakichkolwiek
komentarzach, które zamieszczasz na naszych Stronach. Zawiera to dane
umożliwiające identyfikację, tj. nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu (jeśli
dotyczy i jeśli został podany); Twój wizerunek (zarówno nieruchomy, jak i ruchomy);
a także, jeśli dojdzie do transakcji z nami jako stroną transakcji, ograniczonych
danych finansowych jak metoda płatności (ważny numer karty kredytowej, typ karty,
data ważności i inne dane finansowe).
C.
Dane o innych. Możemy również zbierać i przechowywać dane innych osób,
które podają nasi członkowie, włącznie z ich firmami, danymi kontaktowymi włącznie
z adresem e-mail i/lub adresem IP. Te dane są używane w uzasadnionych interesach
członków, żeby generować zaproszenia dla osób niebędących członkami na
spotkania Grupy, a także na rekomendacje od firm dla innych firm pomiędzy
członkami w celu umożliwienia potencjalnego zakupu produktów lub usług od osób
niebędących członkami.

D.
Losowania i konkursy. W przypadku, gdy BNI oferuje losowania nagród lub
konkursy, dane osobowe są zbierane wyłącznie po to, by poinformować Cię o
wygranej w takim losowaniu bądź konkursie.
E.
Automatyczne zbieranie danych. Dane związanie z Twoim sprzętem
komputerowym lub jego oprogramowania, które są automatycznie zbieranie i mogą
być udostępniane innym stronom internetowym BNI lub stronom z nimi powiązanymi.
Te dane zawierają: Twój adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej i język, nawy
domen, data i czas dostępu, odnośniki do/z innych stron internetowych i treść
jakichkolwiek nieusuniętych ciasteczek, które przeglądarka uprzednio od nas
zaakceptowała (p. „Ciasteczka” poniżej). BNI używa tych danych do zapewnienia
jakości swoich usług i dostarczania ogólnych statystyk o osobach odwiedzających
nasze strony internetowe.
Ciasteczka. Gdy odwiedzasz nasze Strony, możemy użyć jednego lub więcej
„ciasteczek”, które ułatwiają używanie naszych Stron i personalizują Twoje
doświadczenie związane z używaniem naszych Stron. Poprzez używanie
“ciasteczek” możemy również automatycznie gromadzić dane o Twojej aktywności
online na naszych Stronach, jak strony internetowe, które odwiedziłeś, linki, które
kliknąłeś i czas, który spędziłeś na naszej stronie internetowej. Możesz usunąć lub
zablokować ciasteczka używając ustawień w większości przeglądarek, ale jeśli
zdecydujesz się nie pozwolić na używanie ciasteczek, możesz nie być w stanie się
zalogować lub używać niektórych funkcji oferowanych na naszych Stronach.
Inne technologie. Możemy używać stale rozwijającej się technologii internetowej, jak
technologii beacon czy innych podobnych rozwiązań, żeby monitorować używanie
naszych Stron. Możemy również używać beaconów w firmowych mailach,
newsletterach czy powiadomieniach, żeby ustalić, które wiadomości zostały otwarte i
na które nastąpiła reakcja. To umożliwia nam spersonalizowanie usług, które
oferujemy osobom odwiedzającym nasze Strony i dostarczanie im dopasowanych
reklam, a także żeby móc mierzyć ogólną skuteczność naszą reklamy internetowej,
treści, programowania i innych aspektów naszych Stron.
Dane gromadzone przez Osoby Trzecie. Możemy zezwolić osobom trzecim, włącznie
z firmami reklamowymi i sieciami reklam, żeby wyświetlały reklamy na naszych
Stronach. Te firmy mogą używać technologii monitorujących, jak „ciasteczka”, żeby
zbierać dane o użytkownikach, którzy wyświetlają lub w innym sposób reagują na ich
reklamy. Jeśli przeciwieństwo nie zostało jasno określone, nasze Strony nie
udostępniają tym osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych. Te dane
pozwalają im na dostarczania dopasowanych reklam i mierzenie ich skuteczności.
Jeśli masz pytania lub zastrzeżenia odnośnie tej kwestii, proszę wyślij wiadomość do
naszego DPO dostępnego pod adresem dpo@bni.com
Dane z innych źródeł. Czasami suplementujemy dane, które otrzymujemy w ramach
sposobów opisanych w tej polityce prywatności danymi z innych źródeł lub od innych
firm. Takie dane pochodzące z zewnątrz zawierają zaktualizowaną dostawę i dane
adresowe od przewoźników lub osób trzecich, które umożliwią nam poprawę naszych
statystyk i dostarczenie, przykładowo, komunikacji w przyszłości w prostszy sposób;
dane związane z kontem, kupnem lub zrealizowaniem punktów lojalnościowych, a
także z odwiedzinami na stronie niektórych podmiotów handlowych, z którymi

współpracujemy lub którym dostarczamy techniczne, lojalnościowe, reklamowe lub
jakiekolwiek inne usługi; frazy wyszukiwane i wyniki wyszukiwania poprzez sieciowe
funkcje wyszukiwarek; wyniki wyszukiwania i linki, włącznie z płatne pozycjonowanie
(jak Sponsorowane Linki od Google); a także dane związane z historią kredytową z
biur kredytowych, których używamy do wykrywania oszustw i do oferowania pewnych
usług kredytowych bądź finansowych niektórym klientom.
F.
Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umożliwiających
identyfikację. BNI może przechowywać i przetwarzać dane osobowe w Stanach
Zjednoczonych lub jakimkolwiek kraju, w którym BNI lub podmioty powiązane, spółki
zależne lub franczyzy utrzymują obiekty służące do przechowywania danych.
Jak używamy zgromadzonych danych
A.
Ogólne. W pierwszej kolejności używamy Twoich danych osobowych
umożliwiających identyfikację do spełnienia naszej umowy dostarczania oferty
wsparcia lub usług dla Ciebie. W szczególności BNI gromadzi i używa danych
osobowych, żeby:
1.

zarządzać Stronami i dostarczać usługi, których chcesz użyć;

2.

zarządzać Twoim kontem i zapewniać Ci obsługę klienta;

3.
przeprowadzać badania i analizy nt. użycia (osobistego lub zbiorowego) lub
zainteresowania naszymi produktami, usługami lub treścią, a także produktami,
usługami lub treścią oferowaną przez innych; te dane mogą być użyte, wyłącznie
jako przykład, żeby pomóc nam zrozumieć demografię naszych członków,
identyfikować Grupy z wakatami na konkretne branże bądź specjalizacje,
informowanie przyszłych kampanii marketingowych i ocenianie skuteczności
Członków i identyfikowanie okazji do zapewnienia im wsparcia i coachingu.
4.
stosować marketing krzyżowy Twoich usług/produktów z naszymi usługami
bądź usługami podmiotów powiązanych z nami;
5.
weryfikować, czy się kwalifikujesz i dostarczyć nagrody online i/lub offline
związane z losowaniami i konkursami;
6.
7.

egzekwować nasze warunki i regulamin;
zarządzać naszą firmą;

8.
uruchomić i korzystać z takich aplikacji jak BNI Connect, żeby dostarczać
funkcjonalności dla użytkowników; a także
9.
wykonywać czynności, które zostały Ci w inny sposób opisane w momencie
pobrania danych osobowych.
Gdy dołączysz do BNI lub odwiedzisz stronę internetową związaną z BNI, nie
zbierzemy żadnych Twoich danych osobowych umożliwiających identyfikację, chyba
że zdecydujesz się nam takie dane podać. Zgadzasz się na to, że gdy wprowadzasz

dane umożliwiające identyfikację, BNI i podmioty od niego zależne, tj. franczyzy BNI,
mogą ich używać do promocji Ciebie i BNI. Chcemy, aby Twoje dane i preferencje
były jasne i kompletne. Możesz żądać dostępu do jakichkolwiek danych osobowych i
preferencji, które nam udostępniłeś i je dowolnie poprawiać, modyfikować i
aktualizować poprzez napisanie wiadomości na adres dpo@bni.com.
Pobranie Twojego adresu e-mail i nazwiska, jeśli i kiedy zostaniesz o to poproszony
przy rejestrowaniu konta umożliwia BNI i podmiotom od niego zależnym wysyłanie Ci
jakichkolwiek żądanych przez Ciebie newsletterów lub mailingów i ofert. Jeśli to
stosowne, dostaniesz możliwość zaznaczenia przy rejestracji, że nie jesteś
zainteresowany/a otrzymywaniem ofert lub informacji od naszych partnerów i/lub nas
i czy sporadycznie będziemy mogli wysyłać Ci wiadomości zawierające informacje o
produktach, wydarzeniach bądź promocjach. Tylko BNI i podmioty od niego zależne
będą mogły wystosowywać takie oferty i tylko jeśli uprzednio nie zaznaczyłeś, że nie
życzysz sobie je otrzymywać. Jeśli to stosowne i nie chcesz otrzymywać takich
wiadomości, proszę zaznacz to lub w jakikolwiek sposób nie zgódź się na
otrzymywanie takich wiadomości. Możesz odmówić otrzymywania takich wiadomości
od BNI, gdy już się zarejestrujesz, w ustawieniach konta na naszych Stronach lub w
jakikolwiek inny sposób prześlesz nam taką informację na oficjalne dane kontaktowe.
Dane dotyczące Twojej geograficznej lokalizacji są używane do ustalenia, czy BNI
powinno dostarczać regionalne informacje do użytkowników swoich Stron. Jeśli z
własnej woli przystąpisz do losowania lub konkursu, będziemy prosili o adres e-mail
lub inne dane kontaktowe, w przypadku gdybyś okazał się zwycięzcą takiego
losowania bądź konkursu. Jeśli nie zostało w inny sposób opisane w tej polityce
prywatności, dane osobowe, które podałeś na naszych Stronach nie zostaną
udostępnione osobom trzecim, jednakowoż, BNI zachowuje prawo do udostępniania
tych danych swoim podmiotom powiązanym i spółkom zależnym bez Twojej
dodatkowej zgody.
BNI zapewnia linki, żeby móc wysłać wiadomość e-mail do naszych Stron dla Twojej
wygody i Twój adres e-mail jest używany, żeby nasze Strony mogły odpowiedzieć na
Twoje żądanie. BNI monitoruje strony internetowe powiązane z naszymi Stronami,
które nasi użytkownicy odwiedzają, żeby móc zidentyfikować najbardziej popularne
obszary na naszych stronach internetowych. Te dane są używane, żeby móc
zapewnić spersonalizowaną treść i reklamy na naszych Stornach takim klientom,
których zachowania wskazuje na zainteresowanie szczególnym obszarem na danej
stronie.
Zdecydowana większość zebranych danych osób odwiedzających naszą stronę jest
używana do zidentyfikowania profilu osoby, która tę stronę odwiedza i do
zidentyfikowania, która część treści generuje najwięcej ruchu na stronie. Te dane
pomagają BNI ulepszać swoje strony internetowe poprzez oferowanie na nich treści
bardziej dopasowanej do zainteresowania osób odwiedzających nasze Strony.
B.
Dane finansowe. Jeśli BNI pobierze Twoje dane finansowe, może użyć
Twoich danych finansowych lub Twojej metody płatności, żeby przetworzyć tę
płatność związaną z zakupami, subskrypcjami lub sprzedażą dokonanymi za
pośrednictwem naszych Stron, żeby uchronić przed oszustwem lub móc

zidentyfikować potencjalnie nieuczciwe transakcje, a także w innych celach
potrzebnych do zarządzania naszą firmą.
Zatrzymywanie danych
Twoje dane zostaną zatrzymane wyłącznie tak długo, jak wymaga tego powód, dla
których zostały pobrane. Dla członków, minimalny czas zatrzymywania danych to
czas trwania ich członkostwa i prawdopodobnie dłużej zależnie od stosownych
przepisów prawnych, zasad i regulacji. Dla osób niebędących członkami, będzie to
czas, który będzie potrzebny na wykonanie określonych czynności związanych z
nami, takich jak, wymienione wyłącznie dla przykładu, umożliwienie nam wysyłania
zaproszeń na spotkania Grup, utrzymanie subskrypcji do newsletterów
elektronicznych lub na czas działania w jednej z naszych core grup przed oficjalnym
startem i początkiem działania Grupy. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji,
spójrz proszę na naszą Politykę Zatrzymywania Danych, dostępną pod adresem
http://bnitos.com/retention.html.
Komu udostępniamy Twoje dane
A.
Ogólne. Chcemy, żebyś rozumiał, kiedy i komu udostępniamy Twoje osobiste
lub inne dane, które zebraliśmy o Tobie lub o Twoich aktywnościach na naszych
Stronach lub podczas używania naszych usług.
B.
Dane osobowe umożliwiające identyfikację. Nie udostępniamy danych
osobowych w innych celach niż te opisane poniżej lub po tym, jak poinformujemy Cię
o tym lub damy Ci możliwość niewyrażenia zgody na udostępnienie Twoich danych
osobowych.
1.

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

a.
Autoryzowanym Dostawcom Usług: Możemy udostępnić Twoje dane
osobowe autoryzowanym dostawcom usług, którzy wykonują pewne czynności w
naszym imieniu. Te usługi lub czynności mogą zawierać przetwarzanie płatności
kartą kredytową, dostawę produktów lub usług, zapewnienie obsługi klienta i
wsparcia marketingowego, realizowanie transakcji i przeprowadzanie analiz
sprzedażowych, wspieranie funkcjonalności naszych Stron i wspieranie innych funkcji
i promocji oferowanych za pośrednictwem naszych Stron. Udostępniamy tym
dostawcom usług wyłącznie dane ograniczone do takich, których w uzasadniony
sposób potrzebują do wykonania swoich usług, włączając w to ograniczony dostęp
do danych osobowych potrzebnych do wykonywania tych funkcji. Jednakże, nie mają
oni pozwolenia do udostępniania lub przetwarzania tych danych do jakichkolwiek
innych celów. Jeśli zdecydujesz się na zawiązanie transakcji z innymi lub
dokonywanie płatności na naszych Stronach, albo (a) skontaktujemy Cię z osobami
trzecimi, którzy obsługują płatności poza naszymi Stronami, albo (b) udostępnimy
dane transakcyjne wyłącznie tym osobom trzecim, które są nieodzowne do
ukończenia tychże transakcji. Będziemy wymagać od tych osób trzecich, by
przestrzegały prywatności Twoich danych.
b.
Partnerzy biznesowi: Sporadycznie możemy oferować promocje, losowania
nagród lub oferty osób trzecich na naszych Stronach. Jeśli lub kiedy zdecydujesz się

na ich zakup, skorzystanie z tych usług i/lub produktów oferowanych na naszej
Stronie lub z naszych usług, możemy udostępnić Twoje dane osobowe firmom, z
którymi współpracujemy, żeby móc oferować te produkty, usługi, promocje, konkursy
i/lub losowania nagród. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z oferty danego
partnera lub jego programu, wyrażasz zgodę na to, żebyśmy podali temu podmiotowi
Twój adres e-mail oraz inne potrzebne dane. Masz prawo wycofać swoją zgodę w
dowolnym momencie za pomocą wiadomości na adres legal@bni.com.
2.
Na podstawie kontraktowych konieczności, zważając na istotę naszego
biznesu networkingowego, wyrażasz zgodę na to, że w związku z Twoim
członkostwem możemy udostępnić Twoje dane:
a.
Franczyzobiorcom: Jeśli jesteś członkiem BNI bądź nie, możemy udostępnić
Twoje dane osobowe Franczyzobiorcom BNI lub sub-franczyzobiorcom BNI, którzy
są uznawani za współdziałających administratorów tych danych („Administrator
Danych”) z powiązanym z nami BNI Worldwide Development Limited. Jako
współdziałający Administratorzy Danych, Franczyzobiorcy lub sub-franczyzobiorcy
mają osobne obowiązki implementowania stosownych środków technicznych i
organizacyjnych, aby móc zapewnić i zademonstrować swoje czynności
przetwarzania zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych („RODO” lub „Rozporządzenie”).
b.
Członkom: My i nasi autoryzowani agenci, stanowiący osoby trzecie, możemy
udostępnić Twoje dane osobowe i dane dotyczące wyników osiąganych jako
Członek, Grupa i jako cały System BNI. Zawiera to (a) wyświetlanie Twoich danych
osobowych jako sposób promocji Twojego biznesu poprzez BNI Connect®, i (b)
udostępnianie danych dotyczących wyników poprzez BNI Connect®, BNI University i
wszelkie inne portale internetowe lub techniki nam podlegające. Możemy, odrębnie
lub przy pomocy autoryzowanych agentów, stanowiących osoby trzecie, zdecydować
się na ich użycie w przyszłości do rozwinięcia głównej działalności networkingu i
wzajemnych rekomendacji.
3.

Inne sytuacje. Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe:

a.
W odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inne żądania
współpracy ze strony organów ścigania lub innych agencji rządowych (włączając w to
sprawy cywilne i karne); w celu ustalenia lub wykonania praw; w celu obrony przed
roszczeniami prawnymi; lub w jakikolwiek inny sposób wymagany przez prawo. W
takich przypadkach możemy podnieść lub odstąpić od jakiegokolwiek sprzeciwu
prawnego lub prawa dostępnego nam, według naszego wyłącznego uznania. Może
to obejmować wykonanie żądań jurysdykcji spoza Stanów Zjednoczonych, jeżeli w
dobrej wierze uznamy, że spełnienie żądania jest wymagane przez prawo zgodnie z
lokalnym prawem dla tej jurysdykcji, dotyczy użytkowników podlegających tej
jurysdykcji i jest zgodna z ogólnie przyjętymi standardami międzynarodowymi.
Możemy również udostępnić dane, jeśli w dobrej wierze uznamy, że to niezbędne, by
zapobiec nielegalnej działalności, bezpośredniego uszkodzenia ciała bądź zdrowia i
by uchronić się od osób nieprzestrzegających naszych Warunków Usług, dostępnych
pod adresem http://bnitos.com/tos_google.html. Może to obejmować udostępnienie
danych innym firmom, prawnikom, sądom lub jakimkolwiek podmiotom rządowym,
jeśli to stosowne.

b.
W związku z istotną transakcją korporacyjną, taką jak sprzedaż naszej firmy,
fuzja, zbycie, konsolidacja lub sprzedaż aktywów; jednakże, w każdym przypadku
każdy podmiot przejmujący lub inny podmiot zewnętrzny będący cesjonariuszem
będzie związany warunkami niniejszej polityki prywatności.
c.
Żeby ochronić i obronić prawo lub własność BNI lub jednej z sieci
rekomendacji biznesowych BNI; oraz działać w szczególnych okolicznościach, aby
chronić bezpieczeństwo osobiste członków i użytkowników BNI, jego stron
internetowych lub opinii publicznej.
Jakiekolwiek osoby trzecie, którym możemy udostępnić dane osobowe mogą mieć
własne polityki prywatności, które opisują sposób przetwarzania i udostępniania
danych osobowych. Te polityki zarządzają używaniem, przetwarzaniem i
udostępnianiem Twoich danych osobowych, gdy już zostały udostępnione osobom
trzecim w sposób opisany w tej polityce prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej o praktykach związanych z prywatnością, zachęcamy do odwiedzenia stron
internetowych danych osób trzecich. Te podmioty lub ich serwery mogą być
zlokalizowane w obrębie Stanów Zjednoczonych lub poza nimi.
C.
Dane zbiorowe lub nie-osobowe. Możemy udostępnić dane zbiorowe lub nieosobowe, które zbierzemy. Możemy udostępnić je również osobom trzecim w celu
stworzenia i dostarczenia reklam na naszych Stronach i stronach internetowych osób
trzecich. Możemy połączyć dane nie-osobowe, które zebraliśmy z innymi danymi nieosobowymi, które zebraliśmy z innych źródeł. Możemy również udostępnić dane
zbiorowe osobom trzecim, włącznie z doradcami, reklamodawcami i inwestorami w
celu dokonania ogólnej analizy biznesowej. Te dane nie zawierają danych
osobowych i mogą być używane do ulepszenia usług, których – mamy nadzieję – Ty i
inni użytkownicy będzie z przyjemnością używać.
Informacje o treści generowanej przez użytkownika
Nie ekranujemy, nie filtrujemy i nie monitorujemy danych wprowadzanych na naszych
Stronach, ani nie zbieramy danych osobowych dzięki danym wprowadzanym, dopóki
komentarz lub jakakolwiek inna forma wprowadzenia danych nie zawiera danych
osobowych (włącznie z nazwiskiem, podobizną, adresem e-mail, nie zważając na to,
czy te dane dotyczą osoby wprowadzającej dane czy innej osoby). Takie dane mogą
być wyświetlane przez autoryzowanych użytkowników naszych Stron, którym te dane
zostały udostępnione, podlegające naszym Warunkom Usług. Nie uzyskujemy
dostępu do jakichkolwiek osobistych treści, używamy jedynie „meta” -danych, które
umożliwiają skuteczne działanie naszych usług. (p. „Dane wprowadzane przez
użytkowników” poniżej).
Strony internetowe osób trzecich
Jest wiele miejsc na naszych Stronach lub takich, do których można dotrzeć za
pomocą naszych usług, gdzie można kliknąć w link i uzyskać dostęp do stron
internetowych, które nie podlegają tej polityce prywatności. Na przykład, jeśli
klikniesz na reklamę lub wyniki wyszukiwania na naszych Stronach, możesz zostać
przekierowany do strony internetowej nie podlegającej naszej kontroli. Te strony
internetowe osób trzecich mogą niezależnie od nas zbierać lub wyświetlać

informacje, włącznie z Twoimi danymi osobowymi, i w niektórych szczególnych
przypadkach informować nas o aktywnościach na tych stronach. Zalecamy
zapoznanie się z politykami prywatności wszystkich osób trzecich, których strony
internetowe odwiedzasz poprzez kliknięcie w „Prywatność”, opcję bądź link
zazwyczaj zlokalizowaną na dole strony internetowej, którą odwiedzasz.
Twoje prawa do ochrony danych i dostęp do Twoich danych w ramach RODO
Z racji, że nasz podmiot powiązany BNI Worldwide Development Limited ma siedzibę
w Irlandii, podlegamy przepisom RODO. To oznacza, że będziemy konsekwentnie
pracować nad tym, żeby zapewnić zadowalający poziom wywiązywania się z
obowiązków wynikających z tego Rozporządzenia.
Jeżeli masz u nas konto online, masz możliwość wglądu i aktualizowania swoich
danych osobowych poprzez zalogowanie się do swojego konta. Możesz również
przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe i egzekwować inne prawa poprzez
skontaktowanie się z nami. Więcej informacji o sposobach kontaktu z nami
znajdziesz poniżej.
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Masz prawo do otrzymywania kopii swoich danych osobowych na żądanie.
Masz prawo do poprawiania niepoprawnych danych, które mogliśmy zebrać
na Twój temat.
Masz prawo do skasowania swoich danych („Prawo do bycia zapomnianym”),
dla których przechowywanie nie jest już uzasadnione.
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych, które
odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych potrzeb.
Masz prawo do niewyrażenia zgody na kontakt z Tobą sposobem marketingu
bezpośredniego.
Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:
podstawa ich przetwarzania podlega wątpliwości;
ich dokładność podlega wątpliwości;
nie jesteśmy w stanie ustalić legalnej podstawy na ich przetwarzanie, ale nie
życzysz sobie ich kasacji;
już nie potrzebujemy Twoich danych, ale Ty ich potrzebujesz do ustalenia,
wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
nie zgadzasz się na to, w stosownych przypadkach, żebyśmy przetwarzali
Twoje dane z uzasadnionych pobudek, oczekując na ustalenie, czy nasze
interesy się wzajemnie nie wykluczają.
Masz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w formacie
czytelnym elektronicznie lub żeby zostały przekazane innemu administratorowi
danych („Mobilność danych”). W rozumieniu RODO, BNI Connect zapewnia
taką funkcjonalność.

Jeżeli posiadasz u nas konto online, możesz również zdecydować się na zamknięcie
swojego konta w dowolnym terminie za pomocą wiadomości na adres
legal@bni.com. Jeśli zamkniesz swoje konto, możemy zatrzymać różne dane
związane z Twoim kontem w celach analitycznych lub w zgodzie z naszymi
wymaganiami zawartymi w sekcji Zachowywanie Danych powyżej, jak również żeby
zapobiec oszustwu, domagać się wszelkich niespłaconych zobowiązań, egzekwować

nasze Warunki użytkowania, lub podejmować jakiekolwiek inne kroki dozwolone
przez prawo. Dodatkowo, jeśli pewne informacje zostały już przekazane osobom
trzecim w sposób opisany przez tę politykę prywatności, zachowanie tych danych
podlega politykom poprawności tych osób trzecich.
Twoje wybory dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych
1.
Możesz zdecydować, że nie chcesz podawać nam pewnych danych, ale
może to skutkować niemożliwością używania pewnych funkcji naszych Stron,
ponieważ te dane mogą być potrzebne do rejestracji jako członek; kupna produktów
lub usług; wzięcia udziału w konkursie, promocji, ankiecie lub losowaniu nagród;
zadania pytania; lub zainicjowania innych transakcji na naszych Stronach.
2.
Rejestrując się na naszych Stronach możesz dostać wybór, czy chcesz
otrzymywać od nas powiadomienia mailowe i/lub newslettery. W dowolnym
momencie możesz zdecydować się na nieotrzymywanie tych powiadomień
mailowych poprzez ustawienia konta lub link na dole tych powiadomień; a z
komercyjnych bądź reklamowych wiadomości lub newsletterów możesz zrezygnować
klikając w link zawarty na dole każdej z naszych wiadomości. Dostaniesz możliwość,
w każdej wiadomości, którą do Ciebie wyślemy, zrezygnowania z otrzymywania
takich wiadomości w przyszłości. Zastrzegamy sobie prawo do przetworzenia takiego
żądania do 10 dni. Możemy wysyłać Ci różne inne typy transakcyjnych i relacyjnych
wiadomości, jak ogłoszenia serwisowe, notyfikacje administracyjne i ankiety, bez
oferowania Ci możliwości zrezygnowania z nich na czas posiadania aktywnego
konta. Zwróć proszę uwagę, że zmiana danych w swoim koncie lub jakakolwiek
rezygnacja z otrzymywania wiadomości promocyjnych wpłynie wyłącznie na formę
przyszłych wiadomości. Jeśli już udostępniliśmy Twoje dane osobom trzecim (takim
jak partner przetwarzający płatności kartą kredytową lub organizator wydarzenia)
zanim zmienisz swoje ustawienia bądź zaktualizujesz swoje informacje, możliwe, że
potrzebna będzie zmiana ustawień również bezpośrednio u tej osoby trzeciej.
Ochrona Twoich danych osobowych
Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa (włącznie z fizycznymi,
elektronicznymi i proceduralnymi), by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych
osobowych i ochronić je przed nieautoryzowanym dostępem i udostępnieniem. Na
przykład, wyłącznie autoryzowani pracownicy BNI, podwykonawcy i pewni
usługodawcy będący osobami trzecimi mają pozwolenie na przetwarzanie Twoich
danych osobowych i mogą to robić jedynie dla zezwolonych czynności operacyjnych.
Dodatkowo, używamy szyfrowanej transmisji wrażliwych danych osobowych
pomiędzy Twoim systemem, a naszym. Jeśli zdecydujesz się na stworzenie profilu
na naszych Stronach lub jeśli zdecydujesz się na rejestrację konta, wymagane
będzie utworzenie hasła. To hasło może zostać zmienione w dowolnym momencie
po pierwszym logowaniu do usługi za pomocą aktualnego hasła. Musisz zachowywać
swoje hasło w tajemnicy i nie wolno Ci dzielić się tą daną z nikim. Jeśli dzielisz
komputer z inną osobą, powinieneś się zawsze wylogować ze swoich Stron, zanim
udostępnisz sprzęt innej osobie, żeby zapobiec przecieku Twoich danych do tych
osób. Jednakże, istnieją rodzaje ryzyka wpisane w naturę udostępniania informacji i
mimo, że oferujemy ustawienia prywatności odnośnie osób, którym udostępniasz
swoje materiały wideo, proszę bądź świadom, że żadne środki bezpieczeństwa nie

są idealne lub nie do przebicia. Nie może kontrolować czynów jakiejkolwiek osoby,
której udostępnisz swoje informacje i nie możemy zagwarantować, że tylko
autoryzowani odbiorcy będą mogli wyświetlić Twoje materiały wideo. Dlatego, mimo
że stosujemy wiele środków bezpieczeństwa, by chronić Twoje dane, nie obiecujemy
i nie powinno się oczekiwać, że dane osobowe, wyszukiwania czy inne rodzaje
komunikacji będą zawsze bezpieczne. Użytkownicy powinni również zwracać uwagę
na to, jak posługują się swoimi danymi osobowymi i jak je udostępniają, wystrzegając
się wysyłania swoich danych za pomocą niezabezpieczonych wiadomości e-mail. Nie
ponosimy odpowiedzialności za ominięcie przez osoby trzecie któregokolwiek z
naszych ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa. Zachowaj ostrożność i
sumienność wobec osób, którym udostępniasz swoje filmy i utwórz silne hasło,
którego nie używasz do innych usług. Więcej informacji na temat chronienia się przed
kradzieżą tożsamości, odwiedź stronę Federalnej Komisji Handlu pod adresem
www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtml .
Społeczności i fora oferowane na naszych Stronach
Jakiekolwiek dane osobowe umożliwiające identyfikację lub wrażliwe dane osobowe
udostępnione za pomocą naszych Stron lub jakiegokolwiek forum hostowanego na
naszych Stronach, mogą być zebrane i użyte przez inne osoby. Zalecamy zachować
ostrożność w przekazywaniu swoich danych osobowych innym osobom na danym
forum. Zachęcamy do przeglądnięcia polityk prywatności stron internetowych, które
zdecydujesz się odwiedzić za pomocą linków zamieszczanych na naszych Stronach,
żebyś mógł mieć świadomość, jak te strony zbierają, używają i udostępniają Twoje
dane. BNI nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności lub jakąkolwiek inną
treść zamieszczoną na stronach internetowych osób trzecich, do których uzyskasz
dostęp za pomocą stron internetowych BNI.
Dane wprowadzane przez użytkowników
Możemy udostępnić obszary na naszych stronach, gdzie będziesz mógł podać
informacje o sobie, włącznie z nazwiskiem i adresem e-mail, komunikować się z
innymi osobami; zamieszczać treść i komentować. Takie informacje zamieszczane
podlegają pod nasze Warunki Użytkowania. Także, jeśli dobrowolnie udostępnisz
dane osobowe na naszej stronie, te dane będą dostępne i będą mogły zostać
zebrane przez inne osoby, które mają autoryzowany dostęp do Twojej treści.
Zachęcamy do zachowania dyskrecji i uważności w stosunku do swoich danych
osobowych. Gdy już zamieścisz te dane, możesz nie mieć możliwości ich edytowania
lub usuwania.
Prywatność dzieci
Nasza Strona jest przeznaczona do szerokiego grona odbiorców i nie gromadzimy
celowo danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Nasze Strony nie są
przeznaczone do użytku przez dzieci. Możesz uzyskać dostęp do naszych Stron
tylko wtedy, jeśli osiągnąłeś pełnoletność i możesz legalnie zawiązać umowę. Jeśli
masz poniżej 18 lat i nie masz pozwolenia użytkowania naszych Stron od rodzica lub
prawnego opiekuna, nie możesz używać naszych Stron lub korzystać z naszych
usług. Jeśli masz 13 lat lub więcej, możesz używać naszych Stron wyłącznie za
zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

Przekazywanie danych osobowych poza Europę
Globalny zasięg działania BNI warunkuje przekazywanie danych do swoich
franczyzobiorców i czasami również członków na całym świecie. Niektóre kraje, do
których przekazujemy dane, nie zostały uznane przez Komisję Europejską za
„posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na poziomie
krajowym”. W takich przypadkach polegamy na (a) Tarczy Prywatności i (b)
zatwierdzonych przez Komisję standardowych klauzulach umownych („SCC") z
naszymi franczyzobiorcami w celu ochrony danych.
Tarcza Prywatności
W przypadku przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską i Szwajcarię
do Stanów Zjednoczonych Ameryki BNI Global, LLC samo-certyfikował zgodność z
ramowymi postanowieniami Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, zgodnie
z zaleceniami Departamentu Handlu USA dotyczącymi zasad zachowywania, użycia,
zbierania i powiadamiania. BNI dodatkowo trzyma się postanowień ramowych Tarczy
Prywatności i jej zaleceń odnośnie przekazywania danych osobowych do osób
trzecich, dostępu do nich, ich bezpieczeństwa, zgodności danych i ograniczenia i
egzekwowania ze względu na potrzebę. Więcej informacji nt. Programu Tarczy
Prywatności dostępnych jest pod adresem https://www.privacyshield.gov. Federalna
Komisja Handlu (FTC) sprawuje jurysdykcję nad przestrzeganiem przez BNI
zgodności z Tarczą Prywatności. BNI będzie co roku odnawiać certyfikację, żeby
zapewnić, że przetwarzanie wszystkich danych osobowych konsekwentnie odbywa
się zgodnie z zaleceniami postanowień ramowych Tarczy Prywatności i stosownych
zasad. W przypadku dalszego przekazania danych osobowych podlegających pod
Unię Europejską bądź Szwajcarię do osób trzecich w ramach Tarczy Prywatności
UE-US lub Szwajcaria-US, BNI potencjalnie ponosi odpowiedzialność. Wszystkie
pytania i zastrzeżenia odnośnie przetwarzania lub używania danych osobowych
prosimy kierować pod adres legal@bni.com.
BNI wybrało JAMS jako niezależny mechanizm rozwiązywania konfliktów związanych
z wymaganiami postawionymi przez Tarczę Prywatności. Jeśli pytania lub
zastrzeżenia odnośnie jej postanowień nie zostały zadowalająco rozwiązane przez
BNI, użytkownicy mogą zgłosić swoją kwestię w JAMS pod adresem
https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim.

W pewnych okolicznościach możesz mieć możliwość wyboru wiążącego arbitrażu w
celu rozpatrzenia skargi, pod warunkiem, że podjąłeś następujące kroki: (1)
zgłosiłeś/aś skargę bezpośrednio do BNI i dałeś/aś nam możliwość rozwiązania
problemu; (2) użyłeś/aś niezależnego mechanizmu rozwiązywania konfliktów
opisanego powyżej; i (3) poruszyłeś/aś tę kwestię za pomocą odpowiedniego organu
ochrony danych (DPA) i dałeś/aś Departamentowi Handlu USA możliwość
rozwiązania tej kwestii bez ponoszenia kosztów po Twojej stronie. Więcej informacji
o wiążącym arbitrażu znajdziesz w Postanowieniach Ramowych Tarczy Prywatności:
Załącznik I (Wiążący Arbitraż) Departamentu Handlu USA.

Brak praw osób trzecich
Niniejsza polityka prywatności nie tworzy praw, do których mogą podnosić roszczenia
osoby trzecie lub które wymagają udostępnienia jakichkolwiek danych osobowych
odnoszących się do użytkowników naszych Stron.
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu będziemy aktualizować naszą politykę prywatności, żeby
uwzględnić zmiany w naszej działalności i usługach. Jeśli zamieścimy zmiany w
naszej polityce prywatności, zmienimy datę przy sekcji „Ostatnia Aktualizacja” na
samej górze niniejszej polityki prywatności. Jeśli dokonamy materialnych zmian w
sposobie zbierania, używania i/lub udostępniania danych osobowych, powiadomimy
Cię poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail, który nam podałeś w
swoim koncie, profilu lub podczas rejestracji (chyba, że nie mamy takiego adresu email), i/lub poprzez widoczne umieszczenie tej informacji na naszych Stronach.
Zalecamy sprawdzanie naszych Stron od czasu do czasu, żeby być na bieżąco z
jakimikolwiek zmianami w naszej polityce prywatności lub jakiejkolwiek innej polityki.
Jak się z nami skontaktować
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie niniejszej polityki poprawności lub naszych
sposobów przetwarzania danych, lub jeśli chciałbyś zażądać informacji odnośnie
udostępniania Twoich danych osobowych osobom trzecim w celu wykonania
marketingu bezpośredniego, proszę skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub
pocztą tradycyjną pod poniższym adresem:
BNI Worldwide Development Ltd
Ballinrobe Road
Castlebar
Co. Mayo
F23 FT28
IRLANDIA
Nr. tel.: +353 94 902 1553
Specjalista ds. Ochrony Danych BNI jest dostępny pod powyższym adresem i
numerem, lub pod adresem e-mail dpo@bni.com.
Jeśli nie zadowalają Cię naszej odpowiedzi lub w masz jakiekolwiek wątpliwości co
do naszych sposobów przetwarzania danych osobowych, masz prawo złożenia
zażalenia do naszego organu nadzorczego, Irlandzkiego Komisarza ds. Ochrony
Danych – www.dataprotection.ie.

