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Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 

Firma Jabil, Inc. oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone (zwane łącznie „Jabil” lub „Firmą”) zobowiązują się do 

odpowiedzialnego przechowywania informacji przekazanych przez użytkowników oraz informacji gromadzonych w 

trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Niniejsza polityka poufności ("Polityka") reguluje i określa praktyki firmy Jabil jako administratora danych w 

związku z danymi osobowymi, które Firma gromadzi online i offline za pośrednictwem własnych witryn 

internetowych, aplikacji, portali, platform, komunikacji, funkcji informacyjnych i edukacyjnych oraz serwisów 

związanych z zaangażowaniem naszych klientów i dostawców/sprzedawców (zwanych łącznie „Serwisami”).   

Celem niniejszej Polityki jest opisanie jak najszerszego zakresu działań związanych z przetwarzaniem informacji 

osobowych na całym świecie, jednak na niektórych terytoriach działania te mogą być bardziej ograniczone w 

zależności od przepisów miejscowego prawa.   

Uwaga:  pracownicy firmy Jabil powinni zapoznać się z „Globalną polityką poufności dla pracowników” dostępną 

na stronie JabilWeb, ponieważ niniejsza Polityka ma zastosowanie tylko do danych osobowych przekazywanych w 

związku z korzystaniem z niniejszej witryny. 

Przed użyciem lub przesłaniem jakichkolwiek informacji za pośrednictwem Serwisów lub w związku z nimi należy 

dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką.  Niniejsza Polityka będzie podlegać ciągłej ocenie w miarę aktualizacji 

i rozszerzania Serwisów oraz naszej oferty, i może być odpowiednio zmieniana.  Wszelkie zmiany będą 

publikowane tutaj. Należy okresowo sprawdzać tę stronę w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami.  W 

przypadku wprowadzenia do niniejszej Polityki istotnych zmian Jabil przekaże odpowiednie powiadomienie 

zgodnie z wymogami prawa.  Dalsze korzystanie z Serwisów przez użytkownika oznacza akceptację warunków 

zaktualizowanej Polityki. 

I. GROMADZONE INFORMACJE 

Firma Jabil gromadzi dane osobowe na wiele sposobów, w tym: (i) informacje przekazywane bezpośrednio przez 

użytkownika; (ii) informacje gromadzone pasywnie lub automatycznie podczas interakcji z Serwisami firmy Jabil, 

np. z przeglądarki lub urządzenia użytkownika oraz (iii) informacje gromadzone z innych źródeł, takich jak 

platformy mediów społecznościowych, które mogą udostępniać informacje o sposobie interakcji użytkownika z 

treściami firmy Jabil w mediach społecznościowych. 

Termin „dane osobowe” w niniejszej Polityce odnosi się do informacji, które umożliwiają lub mogą umożliwić 

identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej. 

Informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkownika 

Jabil może gromadzić informacje bezpośrednio od użytkownika różnymi metodami, np.: 

 gdy użytkownik pyta o możliwości kariery lub aplikuje na stanowisko w firmie Jabil; 

 gdy użytkownik pyta lub prosi o informacje na temat Firmy, jej produktów i/lub usług;  

 gdy użytkownik zakłada konto lub korzysta z innych funkcji wymagających logowania, np. poprzez Portal 

Klienta lub Portal Dostawcy; 

 gdy użytkownik zapisuje się na kurs lub imprezę edukacyjną; 

 gdy użytkownik wypełnia ankietę lub przekazuje opinie; 

 gdy użytkownik komunikuje się z firmą Jabil za pomocą poczty elektronicznej lub innych kanałów 

korespondencji; 
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 gdy użytkownik wnioskuje o dostęp do określonych funkcji (np. subskrypcji bloga, newsletterów, 

aktualizacji lub innych materiałów) lub 

 gdy użytkownik zamieszcza własne treści, w tym komentarze, w Serwisach firmy Jabil lub na ich temat. 

Jabil może również zbierać informacje od użytkownika w trybie offline, np. kiedy użytkownik zawiera z firmą Jabil 

umowę oraz w trakcie trwania relacji z klientem lub dostawcą. 

Informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkownika mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe, 

stanowisko, informacje o firmie lub organizacji, z którą użytkownik jest związany, wykształcenie i szczegóły 

życiorysu oraz login i hasło powiązane z kontem użytkownika (jeśli zostało utworzone).      

Serwisy, z których korzysta użytkownik, mogą obejmować portale umożliwiające dostęp i korzystanie z nich wielu 

użytkownikom w ramach jednej organizacji.  Należy pamiętać, że wszelkie informacje udostępniane w tych 

obszarach mogą być przeglądane przez wiele osób.  Korzystając z portali i innych współdzielonych Serwisów, 

należy zachować ostrożność i okazywać szacunek innym użytkownikom.  Jabil zastrzega sobie prawo do 

przeglądania i monitorowania wszelkich treści w Serwisach firmy Jabil oraz do usuwania postów lub treści, które 

mogą być postrzegane jako nieodpowiednie lub obraźliwe dla innych, ale nie ma takiego obowiązku. 

Informacje gromadzone pasywnie lub automatycznie 

Informacje o urządzeniu/użytkowaniu 

Jabil może automatycznie gromadzić pewne informacje o komputerze lub urządzeniach (w tym urządzeniach 

przenośnych lub tabletach) używanych przez użytkownika w celu zapewnienia sobie dostępu do Serwisów lub 

interakcji z nimi.  Możemy gromadzić i analizować informacje takie jak (a) adresy IP, dane geolokalizacyjne, 

unikalne identyfikatory urządzeń, IMEI i adres TCP/IP oraz inne informacje o komputerze lub urządzeniu 

(urządzeniach) użytkownika, typy przeglądarek, język przeglądarki, system operacyjny, informacje o operatorze 

urządzenia przenośnego, stan lub kraj, z którego użytkownik uzyskał dostęp do Serwisów oraz (b) informacje 

związane ze interakcjami użytkownika z Serwisami, takie jak adres URL wszelkich stron internetowych 

odwiedzonych przed lub po odwiedzeniu naszych Serwisów, typ platformy, liczba kliknięć, nazwy domen, strony 

docelowe, przeglądane strony i treści oraz kolejność tych stron, informacje statystyczne dotyczące korzystania z 

Serwisów, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisów, 

częstotliwość korzystania z Serwisów, dzienniki błędów i tym podobne dane.  Jak wskazano poniżej, Jabil może 

korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych i technologii, w tym plików cookie i tym 

podobnych narzędzi, w celu ułatwienia gromadzenia tych informacji.   

Pliki cookie i tym podobne technologie śledzenia 

Jak wspomniano powyżej, Jabil może gromadzić dane dotyczące korzystania z Serwisów przez użytkownika za 

pomocą plików cookie i tym podobnych technologii śledzenia.   Więcej informacji o sposobach korzystania z tych 

technologii oraz o możliwościach rezygnacji z nich można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie firmy Jabil. 

Należy pamiętać, że można zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia o 

pozostawieniu lub aktualizacji pliku cookie lub całkowicie zablokować pliki cookie.  Więcej informacji na ten temat 

można znaleźć w sekcji „Pomoc” przeglądarki (np. Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari 

(wersja na komputer) Apple Safari (wersja na urządzenia przenośne) lub Android Browser).   

Użytkownik może również zarządzać korzystaniem z technologii Flash, w tym plikami cookie i obiektami w 

pamięci lokalnej, za pomocą narzędzi do zarządzania technologią Flash dostępnych w witrynie internetowej firmy 

Adobe.   

Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych lub wszystkich plików cookie może uniemożliwić użytkownikowi 

dostęp do niektórych funkcji lub ofert w ramach Serwisów. 

 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html
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Informacje o lokalizacji 

Jabil może gromadzić różne rodzaje informacji o lokalizacji użytkownika, w tym informacje ogólne (np. adres IP, 

kod pocztowy) i bardziej szczegółowe (np. funkcje oparte na GPS w urządzeniach przenośnych używanych do 

zapewnienia sobie dostępu do Serwisów) oraz wykorzystywać te informacje w celu adaptacji Serwisów za pomocą 

informacji i funkcji opartych na lokalizacji.  W tym celu informacje o lokalizacji użytkownika mogą być 

udostępniane agentom i sprzedawcom firmy Jabil.  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od firmy Jabil funkcji 

opartych na lokalizacji, może wyłączyć śledzenie lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia. 

Informacje pozyskiwane z innych źródeł 

Jabil może również otrzymywać informacje o użytkowniku i/lub powiązanej z nim organizacji, takie jak informacje 

demograficzne i branżowe, od osób trzecich pomagających firmie Jabil w działaniach marketingowych, 

identyfikacji nowych klientów, rekrutacji kandydatów do pracy i prowadzeniu badań branżowych.  Firma Jabil 

może łączyć informacje otrzymywane od użytkownika za pośrednictwem Serwisów z informacjami o użytkowniku 

otrzymywanymi od takich osób trzecich, w tym od sieci mediów społecznościowych i innych platform 

prezentujących treści. 

 

Użytkownik wchodzący do Serwisów przy użyciu połączenia lub logowania za pośrednictwem osoby trzeciej – na 

przykład sieci mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub LinkedIn – może zezwolić firmie Jabil 

na dostęp do pewnych informacji w swoim profilu.  Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko użytkownika, 

adres e-mail, zdjęcie, płeć, datę urodzenia, lokalizację, identyfikator powiązany z odpowiednią platformą osoby 

trzeciej lub kontem w sieci społecznościowej, pliki użytkownika, takie jak zdjęcia i filmy, listę znajomych, osoby, 

które użytkownik obserwuje i/lub które obserwują użytkownika, posty użytkownika lub „polubienia”. Jeśli 

użytkownik nie chce udostępniać tych informacji, nie powinien korzystać z serwisów społecznościowych w celu 

korzystania z dostępu do Serwisów.  Aby otrzymać informacje o zasadach przetwarzania i udostępniania informacji 

o użytkowniku, przez te portale społecznościowe, należy zapoznać się z ich polityką prywatności i warunkami 

użytkowania, które zawierają instrukcje dotyczące zmian ustawień prywatności.   

II. SPOSÓ KORZYSTANI|A Z INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU 

Jabil może korzystać ze zgromadzonych informacji o użytkowniku i informacji otrzymanych od użytkownika w 

następujących celach: 

 

 rekrutacja i ocena aplikacji w celu zatrudnienia; 

 udzielenie odpowiedzi na pytania użytkownika i spełnienie jego próśb; 

 utrzymanie listy kontaktów firmy Jabil; 

 inicjowanie i Serwisów i udostępnianie ich użytkownikowi; 

 umożliwienie użytkownikowi współpracy przy projektach, np. poprzez portale dla klientów i dostawców; 

 wysyłanie użytkownikowi powiadomień dotyczących konta i informacji administracyjnych; 

 wysyłanie użytkownikowi artykułów z bloga, newsletterów, komunikacji marketingowej oraz innych 

informacji i materiałów, które mogą być interesujące dla użytkownika; 

 wysyłanie ankiet i próśb o opinie; 

 poprawa zawartości i funkcji Serwisów lub opracowanie nowych Serwisów; 

 personalizacja widocznej dla użytkownika w treści ów;Serwisów; 

 egzekwowanie warunków prawnych regulujących korzystanie z Serwisów przez użytkownika;  

 administrowanie Serwisami i rozwiązywanie związanych z nimi problemów;  

 spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych;  

 zarządzanie i administrowanie stosunkami umownymi oraz 

 realizacja innych celów gospodarczych, takich jak badania branżowe w celu ulepszenia oferty firmy Jabil 

oraz monitorowanie bezpieczeństwa w celu ochrony sieci firmy Jabil. 

 

III. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU 

 

Jabil jest globalnym dostawcą usług w zakresie projektowania i wytwarzania produktów oraz innych powiązanych 

usług.   Jednostki organizacyjne i działy firmy Jabil mogą udostępniać sobie nawzajem informacje w celach 
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gospodarczych, takich jak wewnętrzne działania administracyjne, marketing i sprzedaż, badania i rozwój, 

zarządzanie talentami oraz udostępnianie Serwisów użytkownikowi i jego organizacji.   Jabil nie prowadzi 

działalności polegającej na sprzedaży, wynajmowaniu lub udostępnianiu w inny sposób informacji zasadnie 

uznawanych za identyfikujące użytkownika niepowiązanym osobom trzecim do ich niezależnego użytku.    

 

Poza udostępnianiem informacji podmiotom stowarzyszonym oraz w inny sposób opisany w niniejszej Polityce 

Jabil może ujawnić i/lub udostępnić informacje o użytkowniku w wymienionych niżej przypadkach. 

 Autoryzowani usługodawcy.  Jabil może zapewnić dostęp do danych użytkownika lub udostępnić je wybranym 

autoryzowanym zewnętrznym usługodawcom wykonującym w imieniu firmy Jabil działania lub funkcje 

pomocnicze, takie jak badania, marketing, obsługa klienta, rekrutacja i ocena personelu, hosting, 

przechowywanie danych, analiza i przetwarzanie danych oraz usługi prawne. 

 Pracodawca.  Jeśli użytkownik jest pracownikiem klienta firmy Jabil korzystającym z konta zgodnie z umową 

firmy Jabil z klientem, Jabil może udostępnić klientowi informacje przekazane przez użytkownika za 

pośrednictwem Serwisów lub pracodawca użytkownika może mieć możliwość bezpośredniego przeglądania 

tych informacji. 

 Ochrona firmy Jabil i innych.  Jabil może przeglądać, przechowywać i ujawnić informacje i/lub wszelkie 

stworzone przez użytkownika treści przesłane lub udostępnione przez niego za pośrednictwem Serwisów, jeśli 

jest to niezbędne lub w uzasadniony sposób konieczne lub stosowne z następujących powodów: (1) 

przestrzeganie procedur prawnych; (2) egzekwowanie warunków użytkowania określonych przez Jabil lub 

innych umów z użytkownikiem, w tym badanie potencjalnych naruszeń tych warunków; (3) reagowanie na 

zarzuty naruszenia praw osób trzecich przez jakiekolwiek treści i/lub (4) ochrona praw, własności lub 

bezpieczeństwa osobistego firmy Jabil, jej agentów i podmiotów stowarzyszonych, klientów i społeczeństwa.  

Obejmuje to wymianę informacji z innymi organizacjami i władzami w zakresie ataków cybernetycznych, 

zapobiegania oszustwom, zapobiegania spamowi/złośliwemu oprogramowaniu i tym podobne cele. 

 Przeniesienie własności przedsiębiorstw.  W miarę rozwoju działalności Jabil może kupować, łączyć się lub 

współpracować z innymi firmami.  W przypadku takich transakcji (w tym w ramach planów dotyczących takich 

transakcji, np. badania due diligence) dane osobowe użytkowników mogą być jednym z przekazywanych 

aktywów.  Jeśli część lub całość majątku firmy Jabil zostanie sprzedana lub przekazana osobie trzeciej, 

informacje o klientach (w tym adres e-mail) mogą być jednym z przekazywanych aktywów.   

IV. PODSTAWY PRAWNE WYKORZYSTANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU 

 

Podstawy prawne gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji o użytkowniku, jak określono w 

niniejszej Polityce, są następujące: 

 

 zobowiązania umowne — gdy wykorzystanie informacji użytkownika jest niezbędne do wykonania 

zobowiązań firmy Jabil wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem; 

 

 uzasadniony interes — gdy wykorzystanie informacji o użytkowniku jest niezbędne do realizacji 

uzasadnionych interesów biznesowych firmy Jabil, m.in.: 

 

- świadczenia obsługi klienta;  

- ulepszania oferty produktów i usług firmy Jabil; 

- pozyskiwania utalentowanych pracowników i rozpatrywania aplikacji na stanowiska pracy; 

- rozwoju działalności firmy Jabil poprzez marketing i inne inicjatywy strategiczne; 

- ochrony klientów, personelu i mienia oraz 

- rozwiązywania problemów prawnych, takich jak badanie naruszeń i obrona praw firmy Jabil; 

 

 zobowiązania prawne — gdy wykorzystanie informacji o użytkowniku jest niezbędne do zachowania 

zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, działaniami organów ścigania lub władz państwowych 

oraz postępowaniami prawnymi oraz 
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 zgoda — zgodnie z wymogami prawa Jabil może przetwarzać dane osobowe na podstawie dorozumianej 

lub wyraźnej zgody udzielonej przez użytkownika.  Jeśli użytkownik wyraził zgodę, w dowolnym 

momencie może ją wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano 

przed wycofaniem zgody.  Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z firmą Jabil pod adresem 

privacy@jabil.com. 

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ 

Gdy użytkownik korzysta z Serwisów, jego dane mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych i innych krajów.   

W szczególności, w ramach działalności międzynarodowej firmy Jabil, dane osobowe użytkownika mogą być 

przekazywane do każdego kraju, w którym Firma posiada zakłady lub w którym angażuje usługodawców.   

W odniesieniu do przekazywania danych poza Unię Europejską („UE”), niektóre kraje spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego („EOG”) są uznawane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające odpowiedni 

poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj).  W przypadku 

przekazywania danych z EOG do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za odpowiednie, 

Firma podejmie uzasadnione działania, takie jak wdrożenie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez 

Komisję Europejską, w celu ochrony danych osobowych użytkownika.   

Ponadto, aby działania Firmy w zakresie ochrony danych przekazywanych z EOG do Stanów Zjednoczonych były 

w jeszcze większym stopniu zgodne z prawem, Jabil będzie korzystać z innych mechanizmów transferu danych 

dostępnych na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Po zakończeniu certyfikacji niniejsza 

Polityka zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia obietnic i zobowiązań firmy Jabil wynikających z tych ram. 

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, I DECYZJE UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik w każdym przypadku może wybrać, czy i jakie dane osobowe chce przekazać firmie Jabil.   Jeśli 

jednak użytkownik zdecyduje się nie podawać określonych danych, może to mieć wpływ na niektóre doświadczenia 

użytkownika i dostęp do Serwisów.   Szczegóły dotyczące sposobów ograniczenia gromadzenia informacji i 

korzystania z opcji rezygnacji są podane w sekcji 1 „Gromadzone informacje” (powyżej) i dokładniej opisane w 

polityce dotyczącej plików cookie. 

W przypadku podania danych kontaktowych Jabil może kontaktować się z użytkownikiem, aby informować o 

produktach, usługach i oferowanych wydarzeniach, które zdaniem Firmy mogą zainteresować użytkownika.   Jeśli 

użytkownik nie chce otrzymywać od firmy Jabil tego rodzaju komunikatów marketingowych, może z nich 

zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcją rezygnacji zawartą w takich wiadomościach lub kontaktując się z 

firmą Jabil za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@jabil.com.  Jabil niezwłocznie odpowie 

na żądanie użytkownika i zastosuje się do niego bez zbędnej zwłoki.    

W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z funkcji Serwisów wymagających logowania, a więc utworzenia konta, 

po zalogowaniu się na konto użytkownik może przeglądać i aktualizować niektóre swoje dane osobowe.   W 

przypadku konieczności otrzymania dodatkowej pomocy kontakt z firmą Jabil jest możliwy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod adresem privacy@jabil.com.  W sytuacjach, w których Jabil dysponuje informacjami o 

użytkowniku w ramach relacji z klientem lub transakcji handlowej, Jabil może skierować prośbę do odpowiedniego 

klienta i współpracować przy jej rozpatrywaniu z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych ustaleń umownych z tym 

klientem.    

Ponadto osobom fizycznym w UE i na niektórych innych terytoriach poza Stanami Zjednoczonymi przysługują 

pewne prawa w zakresie dostępu do danych osobowych przekazanych Firmie.  Jeśli użytkownik chce zażądać 

wglądu, sprostowania, aktualizacji, ograniczenia, wnieść sprzeciw lub zażądać usunięcia danych osobowych, które 

wcześniej przekazał Firmie, lub jeśli użytkownik chce zażądać elektronicznej kopii swoich danych osobowych w 

celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest zapewnione przez 

obowiązujące prawo), może skontaktować się z Firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 

privacy@jabil.com.   Prawa opisane w niniejszym dokumencie podlegają ograniczeniom i wyjątkom wynikającym z 
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obowiązującego prawa.   Jabil niezwłocznie odpowie na żądanie użytkownika i zastosuje się do niego zgodnie z 

obowiązującym prawem i bez zbędnej zwłoki. 

Jabil wyznaczył również inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować w następujący 

sposób: 

• pocztą elektroniczną: DPO.Jabil@twobirds.com   

• pocztą tradycyjną: Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium. 

Oprócz powyższych praw mieszkańcom EOG przysługuje również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego 

organu nadzorczego.   Zaleca się jednak, aby najpierw skontaktować się z Firmą, która dołoży wszelkich starań, aby 

rozwiązać problemy użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. 

VII. BEZPIECZEŃSTWO 

Jabil wdrożył akceptowane w branży administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony 

przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i/lub zmianą informacji o użytkowniku.   Firma nie może jednak 

zagwarantować, że środki te zapewnią całkowite bezpieczeństwo.   Żadna transmisja internetowa, bezprzewodowa 

ani inna transmisja elektroniczna nie może być całkowicie bezpieczna.   Ponadto Jabil nie ponosi odpowiedzialności 

za bezpieczeństwo informacji, które użytkownik przesyła przez sieci nie kontrolowane przez firmę Jabil.    

W przypadku utworzenia konta związanego z Serwisami zaleca się okresową zmianę haseł.  Użytkownik jest 

odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa loginów i haseł do swoich kont.  W przypadku podejrzenia, że login 

i/lub hasło do konta zostały skradzione lub znalazły się w posiadaniu innych osób, należy niezwłocznie 

skontaktować się z firmą Jabil pod adresem privacy@jabil.com i niezwłocznie zmienić hasło.  Firma nie ponosi 

odpowiedzialności, jeśli inna osoba uzyska dostęp do konta (kont) użytkownika za pomocą informacji, które 

uzyskała od użytkownika. 

VIII. PRZECHOWYWANIE DANYCH 

 

Jabil przechowuje informacje o użytkowniku przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są 

one przetwarzane.  Jeżeli na przykład Jabil przetwarza dane osobowe w celach marketingowych lub za zgodą 

użytkownika, przetwarza je do momentu, gdy użytkownik o to prosi i przez krótki okres po wycofaniu zgody (aby 

umożliwić realizację żądań użytkownika). Jabil przechowuje również informacje o tym, że użytkownik zwrócił się z 

prośbą, aby Firma nie wysyłała użytkownikowi marketingu bezpośredniego lub nie przetwarzała jego danych, w 

celu umożliwienia Firmie respektowania prośby użytkownika w przyszłości. Długość okresu, przez który Jabil 

przechowuje informacje, zależy od celów, dla których zostały zgromadzone i wykorzystane i/lub od obowiązujących 

przepisów prawa. 

IX. ŁĄCZA DO INNYCH STRON I USŁUG 

Serwisy mogą zawierać łącza do witryn internetowych, aplikacji i innych usług podmiotów zewnętrznych lub 

„ramki” z takimi witrynami, aplikacjami i innymi serwisami.  Należy pamiętać, że Jabil nie ponosi 

odpowiedzialności za praktyki takich witryn i serwisów w zakresie poufności.  Jabil zachęca użytkowników do 

zwracania uwagi, kiedy opuszczają Serwisy Firmy, i zachęca do czytania oświadczeń o ochronie poufności 

zawartych w każdej odwiedzanej przez nich witrynie, która gromadzi informacje o użytkownikach. 

X. INFORMACJE POCHODZĄCE OD DZIECI 

Serwisy nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 18 lat. Korzystanie z Serwisów nie jest dozwolone dla dzieci, 

które nie ukończyły 18 lat.  W przypadku stwierdzenia przez Jabil otrzymania jakichkolwiek „danych osobowych” 

(zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ochronie prywatności dzieci online (Children’s Online Privacy Protection 

Act)) od dziecka w wieku poniżej 13 lat z naruszeniem niniejszej Polityki, Jabil podejmie uzasadnione działania w 

celu usunięcia tych informacji bez zbędnej zwłoki.  W przypadku przypuszczenia, że Jabil jest w posiadaniu 

mailto:DPO.Jabil@twobirds.com
mailto:privacy@jabil.com


POLITYKA POUFNOŚCI FIRMY JABIL    

jakichkolwiek informacji pochodzących od lub dotyczących osób w wieku poniżej 13 lat należy skontaktować się z 

firmą Jabil pod adresem privacy@jabil.com. 

XI. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI 

 

Jabil zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym terminie w celu uwzględnienia zmian 

przepisów prawa, zasad gromadzenia i wykorzystywania danych przez firmę Jabil, funkcji Serwisów firmy Jabil lub 

postępu technicznego.  Zalecane jest okresowe przeglądanie tej strony pod kątem zmian.  Dalsze korzystanie z 

Serwisów po opublikowaniu zmian niniejszej Polityki jest równoznaczne z ich akceptacją przez użytkownika. 

XII. PYTANIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ POLITYKI 

W przypadku pytań dotyczących Polityki firmy Jabil można kontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem privacy@jabil.com.    
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