Polityka prywatności i plików Cookies
Firma Virgin Pulse, Inc. („Virgin Pulse" lub „my”) dokłada wszelkich starań w celu ochrony
prywatności użytkowników. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies („Polityka
prywatności”) wyjaśnia nasze praktyki w zakresie Danych osobowych, które gromadzimy o
użytkowniku w związku z naszymi zasobami i usługami dostępnymi za pośrednictwem strony
internetowej i aplikacji mobilnych („Usług”), z których wszystkie są całkowicie dobrowolne,
oraz kroki, jakie użytkownik może podjąć, aby ochronić takie informacje.
Oto tematy, które obejmuje niniejsza Polityka prywatności
Zbieranie Danych osobowych i ich wykorzystanie
Powiadomienia typu Push
Informacyjne wiadomości e-mail
Informacje dodatkowe
Udostępnianie informacji
Dostęp
Informacje anonimowe
Pliki cookie
Bezpieczeństwo
Zgodność z przepisami o przechowywaniu i ochronie danych
Usuwanie konta
Łącza zewnętrzne
Prawa użytkownika
Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Kontakt z nami
Privacy Shield
Virgin Pulse jest certyfikowanym uczestnikiem EU-U.S. Privacy Shield Framework. W stosunku
do wszystkich danych osobowych uzyskanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE)
Virgin Pulse stara się stosować zasady Programu Tarcza Prywatności. Aby uzyskać więcej
informacji na temat Program Tarcza Prywatności, wejdź na stronę U.S. Department of
Commerce’s Privacy Shield List pod adresem https://www.privacyshield.gov/list.
Firma Virgin Pulse odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje, zgodnie z
zasadami Programu Tarcza Prywatności, a następnie przekazuje je osobie trzeciej, która działa w
jej imieniu jako agent. Virgin Pulse przestrzega Privacy Shield Principles w odniesieniu do
wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE, w tym postanowień dotyczących
odpowiedzialności za dalszy transfer.
W odniesieniu do danych osobowych uzyskanych lub przekazywanych zgodnie z Programem
Tarcza Prywatności Virgin Pulse podlega regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym U.S.
Federal Trade Commission. W niektórych sytuacjach firma Virgin Pulse może być zobowiązana
do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów
publicznych, między innymi w celu spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa krajowego
i egzekwowania prawa.

Jeśli masz jakieś obawy dotyczące ochrony prywatności lub danych, których nie rozwialiśmy w
dostateczny sposób, skontaktuj się (bezpłatnie) z naszym zewnętrznym podmiotem ds.
rozstrzygania sporów z siedzibą w USA https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shieldor-safe-harbor-claim.
Po spełnieniu określonych warunków opisanych bardziej szczegółowo na stronie internetowej
Tarczy Prywatności: https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint,
możesz odwołać się do wiążącego arbitrażu, jeśli zawiodły inne środki rozstrzygania sporów.
Zbieranie Danych osobowych i ich wykorzystanie
Aby świadczyć użytkownikom wysokiej jakości usługi, musimy zbierać dane anonimowe i dane
osobowe użytkowników. „Dane osobowe” to wszelkie dane dotyczące życia i majątku osoby
określonej lub możliwej do określenia. Dane osobowe zbieramy w ramach korzystania przez
użytkownika z oprogramowania i powiązanych usług, takich jak Virgin Pulse Activity Tracking
Devices (urządzenia dystrybuowane przez firmę Virgin Pulse, które można połączyć z naszymi
usługami), Biometric Tracking Kiosks (stacje śledzące umieszczone np. w siedzibie pracodawcy)
oraz dostarczone przez użytkownika informacje związane z korzystaniem z witryny i aplikacji
mobilnych (np. przez wykorzystanie plików cookie).
Dane osobowe obejmują między innymi:









dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu podany przez
Twojego pracodawcę lub podany przez Ciebie podczas rejestracji jako użytkownik
witryny, informacje na temat przesyłania i przekazywania, wszelkie materiały
przekazywane za pośrednictwem witryny i prośby o informacje;
Adres e-mail powiązany z narzędziem logowania do witryny;
płeć i wiek w momencie rejestracji oraz powiązane z profilem konta;
informacje zbierane w ramach korzystania z naszego oprogramowania i powiązanych
usług, dotyczące zdrowia, kondycji i powiązanych działań, w tym informacje techniczne
z urządzenia fitness;
rejestry nagród oraz uczestnictwa w działaniach i wyzwaniach;
informacje publikowane w formie komentarzy lub uczestnictwa w dyskusjach; oraz
komunikaty przesyłane do nas w formie zapytań lub komentarzy dotyczących witryny
lub jej zawartości.

W żadnym momencie nie masz obowiązku przekazywania nam swoich Danych osobowych.
Jednak w przypadku zdecydowania się na nieprzekazanie określonych informacji, możemy nie
być w stanie świadczyć określonych usług.
Dane osobowe użytkownika są używane wyłącznie w celu świadczenia dla niego naszych usług,
w tym:



administrowania kontem użytkownika;
identyfikowania momentu logowania;




śledzenia postępu w programie, określania możliwości otrzymywania nagród, a także
przekazywania użytkownikowi przydatnych informacji;
analizowania (na podstawie agregowanych, anonimowych danych) metod korzystania z
witryny oraz osób odwiedzających w celu podniesienia jakości zawartości i usług, w tym
badań demograficznych użytkowników; oraz wysyłania użytkownikowi informacji,
których od nas zażądał.

Powiadomienia typu Push
Od czasu do czasu wysyłamy na urządzenie uczestnika powiadomienia typu push w celu
dostarczenia Ci przypomnień i powiadomień produktowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać już
tego typu komunikatów, możesz je wyłączyć na poziomie urządzenia.
Informacyjne wiadomości e-mail
Firma Virgin Pulse może przesyłać użytkownikom wiadomości e-mail oraz biuletyny z
informacjami i ofertami dotyczącymi platformy i usług Virgin Pulse. Możesz w każdej chwili
zrezygnować bezpłatnie z takich komunikatów poprzez aktualizację sekcji ‘my profile’ lub
wysłanie e-maila na adres privacy@virginpulse.com.
Informacje dodatkowe
Podczas odwiedzania witryny możemy automatycznie zbierać dodatkowe informacje, takie jak
używany typ przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, adres IP (unikalny adres
identyfikujący urządzenie w Internecie) oraz system operacyjny urządzenia, rozpoznawany
automatycznie przez nasz serwer sieciowy. Korzystamy z tych informacji, aby uzyskać szeroką i
nieskonkretyzowana wiedzę na temat lokalizacji, z której wchodzisz do naszych usług, aby móc
analizować trendy, administrować stronę, śledzić ruchy użytkowników w obrębie strony i
gromadzić dane demograficzne o naszej bazie użytkowników oraz personalizować stronę według
preferencji użytkowników.
Udostępnianie informacji
Zasadniczo dane osobowe będziemy wykorzystywać i ujawniać w celu administrowania naszymi
usługami, w tym okazjonalnie udostępniać je agentom i wykonawcom działającym w naszym
imieniu i pomagającym nam w świadczeniu i obsłudze usług oferowanych za pośrednictwem
witryny, w tym przetwarzaniu transakcji, spełnianiu żądań, analizie danych i komunikowaniu z
uczestnikami. Dane osobowe uczestnika możemy ujawniać także w przypadku jego wyraźnej
zgody.
Dodatkowo możemy używać danych osobowych użytkownika w związku z jego udziałem w
naszych usługach i ewentualnym udziałem w innych usługach wellness świadczonych przez
usługodawców zewnętrznych („Usługodawców Zewnętrznych”), które mogą być oferowane
uczestnikowi przez nas, przez jego pracodawcę lub jednostki zakontraktowane przez
pracodawcę, do następujących celów ogólnych:

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

aby koordynować (x) zapisy, (y) podnoszenie atrakcyjności i (z) edukację dotyczącą
usług dostępnych dla Ciebie za pośrednictwem naszej platformy, takich jak ocena
ryzyka dla zdrowia lub powiązane usługi wellness świadczone przez Usługodawcę
Zewnętrznego,
aby uczestnik otrzymywał odpowiednie nagrody za uczestnictwo w naszych
usługach i innych podobnych usługach zapewnianych przez pracodawcę lub jednostki
zakontraktowane przez pracodawcę;
ocena ogólnej jakości i skuteczności programu(-ów), w którym(-ych) uczestnik może
brać udział; oraz
ocena możliwości udziału uczestnika w innych programach oferowanych przez
pracodawcę lub wykonawców w imieniu pracodawcy.

W zakresie udziału we wszelkich wyzwaniach dobrej kondycji lub sponsorowanych przez nas
zawodach, należy pamiętać, że nazwisko i informacje dotyczące wyników uczestnika będą
dostępne dla innych uczestników wyzwań i konkursów oraz dla pracodawcy.
Za wyjątkiem okoliczności opisanych w niniejszej Polityce prywatności, nie będziemy
sprzedawać, wynajmować i udostępniać danych osobowych uczestników osobom trzecim bez
upoważnienia.

O ile podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnych uczestnik nie wyrazi
bezpośredniej lub dorozumianej zgody na udostępnianie określonych danych, zachowujemy tak
dalece, jak to możliwe, poufność wszelkich gromadzonych przez nas Danych osobowych, z
zastrzeżeniem innych warunków niniejszej Polityki prywatności. Ponadto nasi pracownicy i
wykonawcy, którzy świadczą usługi związane z naszą stroną internetowa i aplikacjami
mobilnymi są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich przechowywanych przez nas
Danych osobowych. Nasi pracownicy i podwykonawcy są upoważnieni do korzystania z Danych
osobowych uczestnika jedynie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia tych
usług na naszą rzecz.
Jeżeli zostaniemy poddani reorganizacji lub sprzedaży osobie trzeciej, wszelkie Dane osobowe
posiadane przez nas mogą zostać przekazane zreorganizowanej jednostce lub osobie trzeciej
zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnik uznaje fakt, że takie przejęcia mogą nastąpić, a
jednostka przejmująca firmę Virgin Pulse lub jej aktywa może kontynuować korzystanie z
danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
Możemy także ujawnić Dane osobowe uczestnika naszym spółkom zależnym, w tym odbiorcom
zamorskim mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Singapurze lub
Szwajcarii.
Firma Virgin Pulse może ujawniać Dane osobowe uczestnika (a) jeśli ma prawo lub określony
prawem obowiązek uczynienia tego (na przykład jeśli wymagają tego przepisy, nakaz sądowy
lub inne postępowania sądowe lub administracyjne), (b) jeśli wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa, zasady lub regulacje, oraz (c) jeśli w dobrej wierze uważa, że takie ujawnienie

jest wymagane w celu ochrony swoich praw lub praw innych osób, bądź też w celu wsparcia
śledztwa lub zapobieżenia nielegalnym działaniom.
Witryna udostępnia fora internetowe swoim użytkownikom. Wszelkie informacje ujawnione w
tych obszarach mogą stać się informacjami publicznymi, dlatego należy zachować ostrożność
przy korzystaniu z nich i ujawnianiu swoich Danych osobowych.

Dostęp
Na żądanie uczestnika dostarczamy mu informacje o tym, czy przechowujemy jego Dane
osobowe. Jeśli Dane osobowe uczestnika ulegną zmianie lub jeśli są niepoprawne bądź
nieaktualne, uczestnik może je skorygować, uaktualnić lub zmienić, wprowadzając odpowiednie
zmiany w sekcji „my account” (moje konto). Jeśli uczestnik nie chce już korzystać z naszych
usług, należy skontaktować się z naszym działem obsługi uczestników. Odpowiemy na żądanie
uczestnika w terminie 30 dni.
Dla Użytkowników z Kalifornii: California Civil Code Section 1798.83 zezwala użytkownikom
Strony, którzy są rezydentami stanu Kalifornia i przekazali nam swoje „dane osobowe” (według
definicji podanej w Section 1798.83) na zwrócenie się o określone informacje dotyczące
ujawnienia tych danych osobom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli jesteś
mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie, pisząc na adres: Virgin
Pulse, Inc., 492 Old Connecticut Path, Suite 601, Framingham, MA 01701.
Dla Użytkowników kanadyjskich: Z wyłączeniem okoliczności określonych w przepisach prawa,
obywatelom Kanady przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych zebranych przez
Virgin Pulse. W tej sprawie należy napisać na adres: Virgin Pulse, Inc., 492 Old Connecticut
Path, Suite 601, Framingham, MA 01701. Jeśli uczestnik uważa, że zebrane przez nas dane
osobowe na jego temat są niekompletne lub niedokładne, może skontaktować się z nami, a my
skorygujemy te informacje po zweryfikowaniu braku lub błędu oraz tożsamości osoby, która
wnioskuje o zmianę.
Informacje anonimowe
Na podstawie rejestrów Danych osobowych możemy tworzyć „Informacje anonimowe”,
usuwając Dane kontaktowe oraz wszelkie informacje, które mogą powiązać informacje
anonimowe z uczestnikiem. Te Informacje mogą być stosowane do celów wewnętrznych, na
przykład analizowania wzorów korzystania z programu, co umożliwia nam rozwój usług.
Zastrzegamy sobie prawo do korzystania i ujawniania Informacji anonimowych zgodnie z
naszym uznaniem i obowiązującymi przepisami. Możemy na przykład, na prośbę pracodawcy,
udostępniać tego typu Informacje innym organizacjom partnerskim do celów badań i analizy
programu. W dowolnym momencie uczestnik może zażądać od nas podania nazw takich
organizacji partnerskich. Informacje anonimowe tego typu wykorzystujemy do analizowania i

badania trendów demograficznych, wzorców zachowań i pragnień klientów oraz informacji,
które mogą wzbogacić zwartość i jakość naszych programów dla uczestników.
W przypadku uczestników programu Virgin Pulse możemy (a) udostępniać Informacje
anonimowe pracodawcy w formie anonimowej i agregowanej lub grupowej oraz (b)
przekazywać Dane osobowe w formie anonimowej agregowanej lub grupowej osobom trzecim
(„Podmiotom analitycznym”), które przetwarzają te Dane osobowe w celu generowania
Informacji anonimowych i analitycznych powiązanych z tymi Informacjami anonimowymi w
celu udostępnienia pracodawcy. Pracodawca nie jest w stanie wykorzystać takich Informacji
anonimowych do bezpośredniej identyfikacji uczestnika. Pracodawca może wykorzystywać te
Informacje wedle własnego uznania, w tym w celu ogólnej oceny programu oraz zapewniania
dodatkowych korzyści, programów i usług. Podmioty analityczne nie mają niezależnych praw do
korzystania z danych osobowych w sposób inny niż generowanie Informacji anonimowych oraz
analizowanie informacji w celu tworzenia ogólnych informacji anonimowych. W dowolnym
momencie uczestnik może poprosić nas o podanie nazw współpracujących Podmiotów
analitycznych.
Pliki cookie
Zarówno my, jaki i nasi usługodawcy, partnerzy technologiczni i inne osoby trzecie stosują
technologie takie jak cookies, sygnały nawigacyjne, tagi, skrypty i inne podobne rozwiązania.
Technologie pomagają w administrowaniu stron, określaniu łącznej liczby użytkowników,
mierzeniu ruchu internetowego do celów badawczych, personalizowaniu i indywidualizowaniu
treści po to, by preferencje użytkowników mogły być „zapamiętane”, kiedy wrócą na daną stronę
oraz po to, by lepiej zarządzać treścią.
Witryna korzysta także z plików cookie lub podobnych technologii w celu zbierania informacji
na temat dostępu uczestnika do witryny.
Pliki cookie to fragmenty informacji obejmujące unikalny kod odniesienia, które witryna
przekazuje do urządzenia w celu przechowywania i w niektórych przypadkach śledzenia
informacji na temat użytkownika. Część plików cookie wykorzystywanych przez witrynę jest
aktywna tylko na czas sesji w witrynie i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie
umożliwiają zapamiętanie użytkownika w przypadku jego powrotu do witryny i są aktywne
przez dłuższy czas.
Pliki cookie wykorzystujemy do:






zapamiętania faktu wcześniejszych odwiedzin witryny, co pozwala nam na identyfikację
liczby unikalnych użytkowników i zarządzanie wydajnością;
umożliwienia użytkownikom szybszej i łatwiejszej nawigacji w witrynie;
zapamiętania sesji logowania podczas przenoszenia się między stronami w witrynie;
przechowywania ustawień i preferencji użytkownika;
dostosowywania elementów zawartości witryny, aby odzwierciedlały one cele i nagrody
użytkownika; oraz



zbierania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny, co umożliwia
nam usprawnienie witryny i jej zawartości.

Niektóre pliki cookie stosowane w witrynie są konfigurowane przez nas, a inne przez inne firmy
dostarczające usługi w naszym imieniu.
Większość przeglądarek komputerowych i niektóre przeglądarki urządzeń mobilnych
automatycznie akceptują pliki cookie, można jednak zmienić ustawienia przeglądarki, by to
zablokować lub otrzymywać informacje przy każdym nowym pliku cookie. Dodatkowe
informacje na temat plików cookie oraz sposobów ich blokowania w różnych przeglądarkach są
dostępne w witrynie www.allaboutcookies.org. Należy pamiętać, że blokowanie i usuwanie
plików cookie może zapobiegać pełnemu wykorzystaniu witryny.

Poniższa tabela zawiera dodatkowe informacje na temat różnych plików cookie wysyłanych za
pośrednictwem tej witryny.

Kategoria:

Dostawca:

Cel:

Obecność online:

Wydajność:

CloudFlare

Bezpieczne dostarczanie
zawartości statycznej z
globalnej sieci CDN
firmy Cloudflare

Wszystkie strony
naszych witryn

New Relic

Pomiar wydajności
witryny

Wszystkie strony
naszych witryn

Google
Analytics

Informacje na temat
zachowań
użytkowników i działań,
które umożliwiają
zrozumienie interakcji
użytkowników z
witryną, co pozwala

Wszystkie strony
naszych witryn i
aplikacji
mobilnej

nam na nawiązanie
odpowiedniej
komunikacji online i
offline

Funkcjonalnoś
ć:

Crittercism

Zbieranie informacji o
błędach aplikacji
mobilnej za
pośrednictwem witryny
Crittercism.com

Wszystkie
strony naszej
aplikacji
mobilnej

Inspectlet

Pozwala na śledzenie
drogi internetowej
uczestników i tworzenie
map natężenia ruchu

Wszystkie strony
platformy Virgin
Pulse

Filepicker.io

Oferowanie klientom
możliwości przesyłania
plików zdjęciowych do
witryny

Wszystkie strony
naszych witryn

Zendesk

Oferowanie klientom
możliwości wysłania
wiadomości e-mail lub
skontaktowania się
przez chat z jednym z
dostępnych agentów
działu obsługi klienta

Wszystkie strony
naszych witryn

Walk Me

Narzędzie stosowane do
tworzenia samouczków
internetowych dla
uczestników i
wyjaśniania im zasad
korzystania z serwisu

Wszystkie strony
naszej witryny

Pusher

Narzędzie, które
pozwala nam tworzyć

Wszystkie strony
naszej witryny i

Kierunkowani
e:

system chatu i
powiadomień w czasie
rzeczywistym dla
uczestników

aplikacji
mobilnej

Virgin Pulse

Wykorzystanie różnych
plików cookie do
zapewniania
użytkownikom
najlepszych wrażeń, w
tym preferencji
językowych

Wszystkie strony
naszych witryn i
aplikacji
mobilnej

Bizographics

Pliki cookie są używane
przez partnera do
śledzenia efektów
kampanii
marketingowych i
rozpoznawania
użytkownika w
witrynach innych firm,
co umożliwia
prezentację możliwie
najbardziej
odpowiednich
komunikatów
marketingowych.

Różne miejsca
witryny Virgin
Pulse

Localytics

Pozwala śledzić
działania i wysyłać
naszym uczestnikom
wiadomości
marketingowe i
zachęcające

Wszystkie strony
naszej witryny i
aplikacji
mobilnych

Mobile Analytics
Korzystamy z oprogramowania mobile analytics, aby lepiej zrozumieć funkcje naszych
programów mobilnych na telefonie uczestnika. Oprogramowanie to może zapisywać takie
informacje jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia, które następują w obrębie

aplikacji, łączny czas użytkowania, dane metryczne, dane o wydajności, raporty o awariach i
miejsce, z którego pobrano aplikację. Nie łączymy informacji przechowywanych w
oprogramowaniu z żadnymi przekazanymi nam danymi pozwalającymi na identyfikację osób.
Odsyłacze do stron zewnętrznych
Witryna Virgin Pulse może zawierać łącza do innych witryn i aplikacji mobilnych, które nie są
własnością firmy Virgin Pulse i nie podlegają jej kontroli. Obecność takich łącz ma na celu
zapewnienie wygody użytkownika i nie oznacza naszego poparcia dla takich witryn i ich
zawartości. Nie mamy kontroli nad politykami prywatności obowiązującymi w innych witrynach
i nad treścią tych witryn oraz nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Jeśli przekazujesz Dane
osobowe tym witrynom, są one regulowane obowiązującymi tam zasadami ochrony prywatności.
Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności odwiedzanych stron
internetowych.
Bezpieczeństwo
Witryna Virgin Pulse stosuje rozsądne procedury fizyczne, elektroniczne i zarządzania
zaprojektowane w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkowników. Jednakże żadna
firma, w tym Virgin Pulse, nie jest w stanie całkowicie wyeliminować zagrożeń związanych z
Danymi osobowymi. Podejmowane przez nad środki bezpieczeństwa obejmują między innymi
proces logowania wymagający podania wybranego hasła i nazwy użytkownika oraz zapora
internetowa chroniąca serwer hostujący. Firma Virgin Pulse przechowuje nazwę użytkownika w
ramach Danych osobowych, ale nikomu nie udostępnia tych informacji. Należy pamiętać, że
uczestnik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła i nazwy
użytkownika oraz za zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych, a także za
wszelkie działania, które odbywają się na jego koncie.
Po zakończeniu sesji zaleca się zamknięcie przeglądarki, co zapobiega dostępowi innych osób do
Danych osobowych użytkownika w przypadku korzystania z komputera wspólnego lub
znajdującego się w miejscu publicznym.
Zgodność z przepisami o przechowywaniu i ochronie danych
Dane uczestnika będą przetwarzane i powinny być przechowywane przez Virgin Pulse w
centrach danych Amazon Web Services zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i jako takie
podlegają przepisom prawa amerykańskiego i mogą być dostępne dla amerykańskiego rządu,
sądów, organów ścigania i organów regulacyjnych. Poziom ochrony danych obowiązujący w
USA jest niższy od poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej. Będziemy podejmować
kroki, aby Dane osobowe uczestnika były przechowywane bezpiecznie; w szczególności
przestrzegamy zapisów US Data Protection Acts oraz Data Protection Acts within the EU.
Usuwanie konta
W przypadku zakończenia uczestnictwa z dowolnego powodu Dane Kontaktowe użytkownika
zostaną usunięte, w związku z czym w naszych bazach danych pozostaną wyłącznie dane

anonimowe, chyba że względy prawne lub rachunkowe zmuszą nas do przechowywania Danych
osobowych użytkownika.
Prawa użytkownika
Przepisy dotyczące ochrony danych dają użytkownikowi prawo do uzyskania kopii wszystkich
przechowywanych przez nas informacji o nim. Na żądanie dostarczamy kopie takich informacji.
Użytkownik ma także prawo do poprawienia wszelkich błędów zawartych w tych informacjach.
Jak wspomniano powyżej, użytkownik ma prawo do zapobiegania wykorzystaniu swoich
Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Niniejsza Polityka prywatności podlega okresowym zmianom. Wszelkie poprawione wersje
Polityki prywatnością są publikowane w witrynie Virgin Pulse. W przypadku wprowadzenia
istotnych zmian w Polityce wysyłamy użytkownikom wiadomości e-mail na ostatni podany
przez nich adres. Poprawione wersje Polityki prywatności wchodzą w życie dla istniejących
uczestników siedem (7) dni kalendarzowych po ich publikacji.
Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności mogą dotyczyć wykorzystania i ujawniania
Danych osobowych zebranych przed wprowadzeniem zmian. W przypadku braku zgody na
jakąkolwiek zmianę, należy powiadomić nas przed datą wejścia zmian w życie o chęci
zakończenia uczestnictwa. Dalsze korzystanie z naszych Usług po opublikowaniu takiego
powiadomienia oznacza uznanie tych zmian przez użytkownika i wyrażenie na nie zgody.
Kontakt z nami
Wszelkie pytania, uwagi i komentarze na temat niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkie
wnioski dotyczące danych osobowych należy przesyłać pocztą e-mail na adres
privacy@virginpulse.com lub za pośrednictwem sekcji 'contact us'. Możesz także skontaktować
się z nami pod adresem:
The Privacy Officer
Virgin Pulse, Inc.
492 Old Connecticut Path, Suite 601, Framingham, MA 01701, United States
Data wersji: kwiecień 2017 r.

