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Firma Ingram Micro, jej podmioty zależne i spółki powiązane („Ingram Micro”) szanują Dane osobowe pracowników,
klientów, dostawców, odsprzedawców i innych osób trzecich (łącznie „Osoby, których dane dotyczą”) i stara się
gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w sposób zgodny z prawem obowiązującym w krajach, w
których prowadzi działalność.

WPROWADZENIE
Firma Ingram Micro jest zobowiązana do ochrony Danych osobowych, które zbiera o naszych przyszłych, aktualnych i
byłych pracownikach do celów zarządzania, zasobów ludzkich i celów kadrowych, oraz o naszych klientach,
dostawcach, odsprzedawcach i innych osobach trzecich w czasie prowadzenia działalności.
Niniejsza globalna Polityka ochrony Danych osobowych („Polityka”) została opracowana, aby określić jasną i
zrozumiałą politykę firmy w kwestii zarządzania Danymi osobowymi. Zgodnie z prawem ochrony Danych osobowych
każda jednostka firmy Ingram Micro jest uważana za „administratora” Danych osobowych, które bezpośrednio
gromadzi od Osób, których dane dotyczą. Jako administrator, każda jednostka firmy Ingram Micro gromadzi i
przetwarza Dane osobowe, dla których ustala uzasadniony cel biznesowy i dla których wdrożyła odpowiednie środki
bezpieczeństwa. Jednostki firmy Ingram Micro mogą również przetwarzać dane jako „podmiot przetwarzający”, gdy
przydzieli im to zadanie inny „administrator”, na przykład klient. W tym przypadku firma Ingram Micro może być
związana wymogami zarówno umownymi jak i prawnymi odnośnie do gromadzenia i przetwarzania Danych
osobowych.
Niniejsza Polityka zawiera listę i opis czynności przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę
danych osobowych.
Pytania i przykłady dotyczące niniejszej Polityki znajdują się w dostępnym tutaj dokumencie z najczęściej
zadawanymi pytaniami.
ZAKRES
Firma Ingram Micro stara się gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać Dane osobowe w sposób zgodny z prawem
ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującym w krajach, w których prowadzi działalność. Z powodu
różnic w systemach prawnych, firma Ingram Micro przyjęła tę Politykę i program ochrony danych, które tworzą
wspólną podstawę dla wartości, polityk i procedur stworzonych, aby osiągnąć zgodność. Są one uzupełnione
alternatywnymi lub dodatkowymi politykami lub procedurami wdrożeniowymi na terytoriach ze specyficznymi
wymogami.
Niniejsza Polityka ustanawia międzynarodowy standard firmy Ingram Micro w kwestii gromadzenia, wykorzystywania i
ochrony danych osobowych w jakiejkolwiek postaci — ustnej, elektronicznej czy pisemnej.
Niniejsza Polityka musi zostać wdrożona i przestrzegana we wszystkich sektorach działalności, jednostkach
funkcjonalnych, regionalnych i spółkach zależnych firmy Ingram Micro, włącznie z tymi zlokalizowanymi na
terytoriach, na których ochrona prywatności nakreślona przez niniejszą Politykę nie jest prawnie wymagana.
Jednostki firmy Ingram Micro muszą zawsze przestrzegać obowiązującego miejscowego prawa i przepisów dlatego te
prawa i przepisy są zawsze obowiązujące nawet jeżeli zaistnieje konflikt między niektórymi elementami niniejszej
Polityki i powiązanymi standardami.
Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkie spółki operacyjne firmy Ingram Micro na całym świecie. Na podstawie
obowiązujących przepisów lub lokalnego ryzyka, jednostki firmy Ingram Micro mogą mieć bardziej szczegółowe i
własne polityki na poziomie państwowym lub regionalnym, które są zatwierdzone przez Głównego inspektora ds.
prywatności danych, Regionalnego dyrektora ds. zgodności oraz Radcę prawnego odpowiedzialnego za prowadzenie
działalności w danym kraju.
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Niniejsza Polityka ma być przestrzegana nie tylko wewnątrz firmy, ale również przez wszystkie Podmioty
przetwarzające, agentów, pracowników tymczasowych, podwykonawców, usługodawców i konsultantów podczas
zarządzania Danymi osobowymi i przetwarzania ich w imieniu firmy Ingram Micro, z zastrzeżeniem warunków
odpowiednich umów dotyczących przetwarzania. Naruszenie niniejszej Polityki może skutkować działaniami
dyscyplinarnymi, włącznie ze zwolnieniem z pracy.
DEFINICJE
„Podmiot przetwarzający” oznacza każdego Pracownika i osobę trzecią, która przetwarza, gromadzi lub
wykorzystuje Dane osobowe na polecenie i wyłącznie dla firmy Ingram Micro lub któremu firma Ingram Micro ujawnia
Dane osobowe w celu ich wykorzystania w imieniu firmy Ingram Micro.
„Ingram Micro” oznacza firmę Ingram Micro, jej następców, spółki powiązane i podmioty zależne.
„Pracownik” oznacza przyszłego lub obecnego pracownika oraz każdą osobę, która jest lub była związana z firmą
Ingram Micro umową o pracę.
„Dane osobowe” oznaczają jakąkolwiek informację lub zbiór informacji, które identyfikują lub mogą zidentyfikować
osobę. Dane osobowe nie obejmują informacji, które zostały złożone anonimowo ani informacji zbiorczych. Dane
osobowe obejmują m.in. Wrażliwe Dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej). Przykłady Danych osobowych
dostępne są w dokumencie z najczęściej zadawanymi pytaniami.
„Wrażliwe Dane osobowe” oznaczają pewne kategorie danych wrażliwych zgodnie z definicją obowiązujących
przepisów prawa. Definicje informacji wrażliwych są różne w zależności od kraju. Europejskie prawa ochrony danych
traktują niektóre kategorie informacji jako szczególnie wrażliwe: informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym,
opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związku zawodowym, dane dotyczące zdrowia
lub życia seksualnego. Inne kategorie danych osobowych podlegają dodatkowej ochronie zgodnie z prawem
krajowym w niektórych państwach Unii Europejskiej: informacje o karalności, orzeczenia w sprawach cywilnych,
sankcje administracyjne, rządowe środki ochrony, numery identyfikacyjne wydane przez rząd, dane biometryczne,
genetyczne, dane o położeniu geograficznym i profilowanie osobowości. Dane osobowe, które podlegają ochronie
prawnej w Stanach Zjednoczonych obejmują informacje o wieku, płci, pochodzeniu etnicznym, stanie zdrowia,
niepełnosprawności, orientacji seksualnej, dzieciach poniżej 13 roku życia, historii kredytowej, upadłości, zajęciu
wierzytelności, genach, numerach ubezpieczenia społecznego, numerach prawa jazdy, koncie bankowym i
płatnościach kartą kredytową (w połączeniu z numerem PIN i innymi kodami dostępu) i innymi niepublicznymi danymi
finansowymi i medycznymi. Firma Ingram Micro gromadzi wyłącznie niektóre Wrażliwe Dane osobowe na cel
zrealizowania umowy o pracę i/lub przestrzegając lokalne prawo.
ZASADY OCHRONY DANYCH
Niniejsza Polityka jest oparta nie tylko na krajowych przepisach chroniących prywatność danych, ale również na
międzynarodowo przyjętych zasadach ochrony prywatności danych, uczciwych praktykach informacyjnych (łącznie
„Zasady”) ustalonych między innymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz
międzynarodowych przepisach prawa dotyczących ochrony danych i prywatności, m.in. europejskie ogólne
rozporządzenie o ochronie danych („GDPR”), amerykańską ustawę o przenośności i odpowiedzialności w
ubezpieczeniach zdrowotnych („HIPAA”) oraz kanadyjską ustawę o ochronie danych osobowych i dokumentach
elektronicznych („PIPEDA”).
Te Zasady oraz sposób ich przestrzegania przez firmę Ingram Micro odnoszą się do następujących aspektów:
GROMADZENIE:
Firma Ingram Micro będzie gromadzić lub uzyskiwać Dane osobowe wyłącznie w sposób uczciwy, niepodstępny i
zgodny z prawem, do zrealizowania niezbędnych celów, o których Osoba, której dane dotyczą została
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poinformowana. Gromadzenie Danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z miejscowymi, krajowymi
przepisami prawa oraz przepisami regulującymi właściwość sądów.
POWIADOMIENIE:
Gdy jest to wymagane przez prawo i gdy firma Ingram Micro gromadzi Dane osobowe pośrednio lub bezpośrednio od
Osoby, której dane dotyczą, te osoby w momencie gromadzenia danych zostaną powiadomione o: rodzaju
gromadzonych informacji; celu gromadzenia i przetworzenia ich Danych osobowych wraz z podstawą prawną;
rodzaju osób trzecich, którym firma Ingram Micro przekazuje te Dane osobowe; wyborach i środkach, o ile takie
istnieją, jakie firma Ingram Micro proponuje Osobie, której dane dotyczą w celu ograniczenia korzystania i ujawniania
jej Danych osobowych; osobie po stronie firmy Ingram Micro, z którą może się skontaktować, aby omówić praktyki
związane z Danymi osobowymi; oraz o innych okolicznościach wymaganych przez miejscowe prawo.
WYBÓR I ZGODA:
Gdy zgoda jest wymagana przez prawo, firma Ingram Micro:
•

zażąda zgody Osoby, której dane dotyczą w klarowny sposób, używając łatwo dostępnych środków i jasnego
i zrozumiałego języka;

•

poinformuje Osobę, której dane dotyczą o konsekwencjach niewyrażenia zgody;

•

poinformuje Osobę, której dane dotyczą o dostępnych sposobach zmiany decyzji o zgodzie;

•

będzie ubiegać się o nową zgodę, jeżeli Dane osobowe będą miały zostać użyte w innym celu niż wcześniej
przedstawiony Osobie, której dane dotyczą.

Firma Ingram Micro będzie przestrzegać specjalnych regulacji w celu uzyskania zgody od osób indywidualnych, jeżeli
jest to wymagane przez miejscowe prawo. Na przykład na wielu terytoriach obowiązują specjalne wymagania w
przypadku przetwarzania Danych osobowych dzieci.
PRZETWARZANIE I GROMADZENIE:
Firma Ingram Micro musi gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać i/lub zatrzymywać Dane osobowe
wyłącznie do słusznych i zgodnych z prawem celów biznesowych, które są zgodne z obowiązującymi wymaganiami
prawnymi.
Dane osobowe muszą być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
UJAWNIENIE I PRZENIESIENIE:
Firma Ingram Micro może udostępniać Dane osobowe Podmiotom przetwarzającym w zgodnych z prawem celach
biznesowych lub w celach, w których Dane osobowe zostały zgromadzone i otrzyma zapewnienie od Podmiotów
przetwarzających, że będą chronić Dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką oraz obowiązującymi
przepisami prawa. W przypadku udostępniania lub przekazywania Danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy, firma Ingram Micro zastosuje się do standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję
Europejską, aby zobowiązać Podmioty przetwarzające lub podprzetwarzające do przestrzegania i działania zgodnie z
odpowiednimi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.
BEZPIECZEŃSTWO:
Firma Ingram Micro podejmie zasadne środki ostrożności, w tym techniczne, administracyjne i fizyczne, w celu
ochrony Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem,
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ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. W razie potrzeby firma Ingram Micro podejmie dodatkowe środki ostrożności w
celu ochrony Wrażliwych Danych osobowych. Dokumenty zawierające Dane osobowe są uważane za własność firmy
Ingram Micro i powinny być zawsze traktowane jako poufne, niezależnie, czy są w formie elektronicznej, czy
papierowej.
RZETELNOŚĆ DANYCH:
Firma Ingram Micro wdroży zasadne procedury mające na celu zapewnienie, że Dane osobowe są używane zgodnie
z przeznaczeniem, są rzetelne, kompletne i aktualne. Firma Ingram Micro będzie używać Danych osobowych
wyłącznie w sposób zgodny z celami, dla których zostały zgromadzone lub zgodnie z późniejszym upoważnieniem
lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
DOSTĘP:
Osoby, których dane dotyczą będą mogły uzyskiwać zasadny dostęp do swoich Danych osobowych przetwarzanych
przez firmę Ingram Micro, aby móc poprawić, zmienić lub usunąć te Dane osobowe, które są nieprawidłowe lub
niepełne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Można składać takie wnioski, kontaktując się z lokalnym
managerem ds. zasobów ludzkich, Głównym inspektorem ds. prywatności danych, Regionalnym managerem ds.
zgodności lub Radcą prawnym.
Firma Ingram Micro może odmówić dostępu do Danych osobowych lub go ograniczyć, jeżeli jest to dozwolone przez
przepisy miejscowego prawa lub jeżeli wniosek jest bezzasadny. Firma Ingram Micro może na przykład ograniczyć
Pracownikowi dostęp do Danych osobowych, gdy ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby niewspółmierny do
zagrożenia Danych osobowych Pracownika lub kiedy prawa osób innych niż Pracownik zostałyby naruszone.
WPROWADZANIE W ŻYCIE:
Firma Ingram Micro zobowiązuje się do zapewniania zgodności niniejszej Polityki z obowiązującymi przepisami
prawa, regulacjami i zobowiązaniami dotyczącymi ochrony danych.
Jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące wykorzystywania lub ujawniania Danych osobowych należy kierować do
lokalnego radcy prawnego, Regionalnego managera ds. zgodności lub alternatywnie do Głównego inspektora ds.
prywatności danych. Ich adresy są podane w części 03 poniżej.
PRZENIESIENIE MIĘDZY GRANICAMI:
Tak jak w przypadku większości firm międzynarodowych, firma Ingram Micro scentralizowała niektóre aspekty
przetwarzania danych i systemy informatyczne, aby lepiej zarządzać firmą. Taka centralizacja może powodować
przeniesienie Danych osobowych z jednego kraju do drugiego, zgodnie z ograniczeniami i wymaganiami
obowiązujących przepisów prawa. Kraje, do których te informacje zostaną przeniesione, mogą mieć przepisy prawne,
które dążą do zapewnienia prywatności Danych osobowych lub ich nie mieć. Niemniej jednak za każdym razem, gdy
Dane osobowe są przenoszone wewnątrz firmy Ingram Micro, będą one przetwarzane zgodnie z zasadami niniejszej
Polityki i obowiązującymi przepisami prawa. Firma Ingram Micro zapewni również odpowiedni poziom ochrony
danych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju, z którego pochodzą te dane.
REAGOWANIE NA INCYDENTY
Firma Ingram Micro utrzymuje Politykę reagowania na incydenty, która określa procesy i procedury mające na celu
wykrycie, określenie i zgłaszanie wiadomych lub prawdopodobnych incydentów bezpieczeństwa, które wpływają na
Dane osobowe. W zakresie wymaganym przez prawo, firma Ingram Micro powiadomi Osoby, których dane dotyczą o
zdarzeniach bezprawnego dostępu, utraty lub niewłaściwego użycia Danych osobowych.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia: maj 4, 2018. Copyright 2010 Ingram Micro Inc.
Wszystkie informacje są poufne i stanowią własność firmy Ingram Micro Inc.

Wer. dok.: 2

Polityka ochrony danych

Data: luty 16, 2018
Dział: Globalny dział prawny
Osoba kontaktowa: Aaron
Mendelsohn

Globalny dział prawny

Strony: 5 z 5

KIEROWNIK DS. OCHRONY DANYCH
W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, firma Ingram Micro wyznaczy Kierownika ds. ochrony danych lub
osobę na podobne stanowisko, która będzie odpowiedzialna za egzekwowanie niniejszej Polityki oraz odpowiadanie
na zapytania Osób, których dane dotyczą i organów regulujących.
INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania i uwagi odnośnie do niniejszej Polityki lub praktyk firmy Ingram Micro dotyczących Danych osobowych należy
kierować do:
Dyrektora, Głównego inspektora ds. prywatności danych
Ingram Micro, Inc.
3351 Michelson Dr #100
Irvine, CA 92612
privacy@ingrammmicro.com
OGRANICZENIA
Niniejsza Polityka ma na celu opisanie globalnych działań związanych z przetwarzaniem informacji w jak najszerszym
zakresie, jednak te działania mogą być bardziej ograniczone w niektórych jurysdykcjach z powodu restrykcji
prawnych. Na przykład przepisy prawa w danym kraju mogą ograniczać typ informacji, które firma Ingram Micro może
zebrać lub ograniczać sposób przetworzenia tej informacji przez firmę Ingram Micro. W tych przypadkach firma
Ingram Micro dostosowuje swoje polityki wewnętrzne tak, aby odzwierciedlały wymagania miejscowego prawa.
W pewnych ograniczonych lub wyjątkowych sytuacjach, firma Ingram Micro, w zakresie jaki jest dozwolony lub
wymagany przez obowiązujące prawa i zobowiązania, może przetworzyć Dane osobowe bez zawiadomienia czy
dążenia do uzyskania zgody. Takie okoliczności obejmują przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do
zawarcia lub realizacji umowy wiążącej dla Osoby, której dane dotyczą, spełnienia zobowiązania prawnego, realizacji
zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych lub w uzasadnionym
interesie osób fizycznych lub prawnych, pod warunkiem że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego.
Firma Ingram Micro może również przenieść lub w jakikolwiek sposób ujawnić Dane osobowe, które są zasadnie
związane ze sprzedażą, zadaniem, przeniesieniem lub innymi zarządzeniami będącymi częścią lub całością działań
lub przedsięwzięć firmy Ingram Micro, zgodnie z obowiązującym prawem.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 16 luty 2018 r.
Od dnia wejścia w życie, niniejsza Polityka zastępuje wszelkie poprzednie polityki firmy Ingram Micro dotyczące
prywatności i ochrony danych.
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