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POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przekazywanie wszelkich treści audio za 
pomocą urządzenia audio podłączonego do Internetu („Usługa”), które jest oferowane i 
udostępniane przez japońską spółkę Panasonic Entertainment & Communication Co., 
Ltd. z siedzibą w Osace, adres: 1-10-12, Yagumohigashi-machi, Moriguchi City, Osaka 
570-0021, Japonia, (dalej zwaną „Panasonic”, „my”, „nas” lub „nasz”).  
 
Na terytorium Europejskiego Obszaru Geograficznego (tj. Unii Europejskiej, Islandii, 
Liechtensteinu, Norwegii) i Szwajcarii w zakresie wszelkich spraw związanych z 
ochroną danych osobowych spółkę Panasonic reprezentuje jej podmiot niemiecki, spółka 
Panasonic Business Support Europe GmbH z siedzibą w The Data Protection Officer 
Hagenauerstrasse 43 D-65203 Wiesbaden, Niemcy dostępnej także pod adresem e-mail: 
Data_Protection@eu.panasonic.com. 
 
Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o sposobach oraz 
celu wykorzystywania i pozyskiwania informacji, które Państwa dotyczą (zwanych w 
niniejszej Polityce prywatności „Danymi Osobowymi”, który to termin został 
zdefiniowany bardziej szczegółowo w Punkcie 1 poniżej), w czasie korzystania przez 
Państwa z Usługi. Wyjaśniono w niej także, jakie przysługują Państwu prawa i jakie 
ciążą na nas obowiązki w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ochrony danych („Obowiązujące 
Przepisy Ochrony Danych”), w tym bez ograniczeń europejskim ustawodawstwem 
ochrony danych osobowych oraz – od dnia 25 maja 2018 r. – przepisami Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) oraz Federalnej Ustawy o 
Ochronie Danych z dnia 19 czerwca 1992 r. („FUOD”).  
 
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera 
ona istotne dla Państwa informacje. 
 
Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy informacji które mogą być pozyskane przez 
lub za pośrednictwem aplikacji osób trzecich, które są udostępniane w ramach Usługi. 
Jeżeli z Usługi będą korzystać inni członkowie Państwa gospodarstwa domowego lub 
Państwa goście, prosimy o przekazanie niniejszej Polityki prywatności tym innym 
użytkownikom. 
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Spis treści niniejszej Polityki prywatności: 
1. Czym są Dane Osobowe? 
2. Jakie Państwa Dane Osobowe pozyskuje Panasonic? 
3. Jaka jest podstawa prawna naszego przetwarzania Danych Osobowych? 
4. W jakim celu wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe? 
5. Komu i gdzie udostępniamy Państwa Dane Osobowe? 
6. Gdzie przechowujemy Państwa Dane Osobowe? 
7. Jak zabezpieczamy Państwa Dane Osobowe? 
8. Jakie przysługują Państwu prawa i jak mogą Państwo je wykonać? 
9. Jak długo przechowujemy Państwa Dane Osobowe? 
10. Zmiany niniejszej Polityki prywatności. 
 
1. Czym są Dane Osobowe? 

Dla celów niniejszej Polityki prywatności termin „Dane Osobowe” obejmuje wszelkie 
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 
(takiej jak Pan/Pani) lub – w Szwajcarii – o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie prawnej. Przykłady obejmują numer identyfikacyjny 
nabytego przez Państwa produktu/urządzenia firmy Panasonic, w tym unikatowy 
identyfikator uniwersalny oraz identyfikator internetowy, taki jak Państwa adres IP. 
Informacje, które Państwa nie identyfikują same w sobie, lecz które są z Państwem 
powiązane, stanowią również Dane Osobowe. 
 

2. Jakie Państwa Dane Osobowe pozyskuje Panasonic? 
Automatycznie pozyskujemy adres IP bezprzewodowego interfejsu sieci Państwa 
urządzenia, konfigurację urządzenia lub unikatowy identyfikator uniwersalny za 
każdym razem, gdy łączą się Państwo swoim urządzeniem audio z Internetem. 
Jednocześnie automatycznie pozyskujemy numer identyfikacyjny nabytego przez 
Państwa produktu/urządzenia firmy Panasonic. 

 
3. Jaka jest podstawa prawna naszego przetwarzania Danych Osobowych? 

Nie wolno nam przetwarzać Danych Osobowych, jeżeli nie mamy ku temu ważnej 
podstawy prawnej. W związku z tym Państwa Dane Osobowe przetwarzamy 
wyłącznie w przypadku, gdy: 
I. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania naszych obowiązków 

umownych wobec Państwa lub podjęcia na Państwa wniosek czynności 
przedumownych; 
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II. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania naszych obowiązków 
prawnych lub regulacyjnych; albo 

III. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszych prawnie 
uzasadnionych interesów, o ile charakteru nadrzędnego wobec tych interesów 
nie mają Państwa prywatne interesy lub podstawowe prawa i wolności (lub 
także – w przypadku Szwajcarii – interes publiczny). Te „uzasadnione prawnie 
interesy” obejmują: 

(i) ochronę bezpieczeństwa naszych systemów IT, architektury i sieci; 
(ii) ochronę praw lub majątku Panasonic, w tym egzekwowanie warunków 

lub umów regulujących korzystanie z naszych Usług; oraz 
(iii) wypełnienie celów wynikających z naszych obowiązków korporacyjnych 

i społecznych. 
 
4. W jakim celu wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe? 

Będziemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w następujących celach: 
świadczenia Usługi, ochrony naszych klientów (np. aby zapobiec rozsyłaniu 
śmieciowych wiadomości lub próbom wyłudzenia naszej Usługi od użytkowników), 
oferowania naszej Usługi oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności (np. 
aby zapobiec lub udaremnić atak na nasze systemy lub sieci) bądź ochrony praw lub 
majątku Panasonic, w tym egzekwowania warunków lub umów regulujących 
korzystanie z naszej Usługi (dalej zwanych „Celami”). 

 
5. Komu i gdzie udostępniamy Państwa Dane Osobowe? 

Państwa Dane Osobowe ujawniamy podmiotom, których wykaz przedstawiono w 
niniejszym Punkcie 5, zaś w Szwajcarii – ściśle na zasadach wiedzy koniecznej, 
zgodnie z Celami. Wymagamy od tych osób trzecich podjęcia kroków w celu 
zachowania poufności wszelkich Państwa Danych Osobowych otrzymanych od nas w 
celu wykonania powierzonych im funkcji, zgodnie z naszą Polityką prywatności, oraz 
niewykorzystywania tych informacji w jakimkolwiek innym celu. Możemy ujawniać 
Państwa informacje jak następuje: 
I. Podmiotom Powiązanym Panasonic 

Może zajść konieczność przekazania Państwa Danych Osobowych innym 
Podmiotom Powiązanym Panasonic w celu zapewnienia wymaganej Usługi lub 
innych usług/wsparcia. Wszystkie Podmioty Powiązane Panasonic są 
zobowiązane do przestrzegania zasad prywatności określonych w niniejszej 
Polityce prywatności. W niniejszej Polityce prywatności, termin „Podmioty 



 [Letterhead   
 

Powiązane” oznacza wszelkie podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio 
kontrolują, są kontrolowane bądź są pod wspólną kontrolą z Panasonic. 

II. Innym osobom lub podmiotom w związku z transakcjami korporacyjnymi 
Możemy ujawnić Państwa Dane Osobowe osobom trzecim (lub innemu 
Podmiotowi Powiązanemu Panasonic) w ramach reorganizacji, połączenia, 
przeniesienia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcie, cesji lub innego sposobu 
rozporządzenia całością lub częścią przedsiębiorstwa, majątku lub akcji 
Panasonic, w tym w szczególności w związku z upadłością lub podobnym 
postępowaniem. 

 
6. Gdzie przechowujemy Państwa Dane Osobowe? 

Dane Osobowe, które od Państwa pozyskujemy mogą być przechowywane i 
przetwarzane w Państwa regionie świata lub też mogą być przekazywane, 
przechowywane lub przetwarzane poza – odpowiednio – terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii, w tym w szczególności w Hong 
Kongu i Japonii bądź w innym kraju, który nie zapewnia odpowiedniego stopnia 
ochrony danych stwierdzonego decyzją – stosownie do okoliczności – Komisji 
Europejskiej lub Szwajcarskiego Federalnego Komisarza Ochrony Danych i 
Informacji, i gdzie Panasonic lub jego Podmioty Powiązane, podmioty zależne bądź 
usługodawcy posiadają swoje obiekty. 
 
W przypadku przekazywania Państwa Danych Osobowych poza terytorium EOG 
lub Szwajcarii, zapewnimy występowanie odpowiednich zabezpieczeń, aby mieć 
pewność, że nasi usługodawcy będący osobami trzecimi oferują odpowiedni poziom 
ochrony Państwa Danych Osobowych. W przedmiotowym przypadku, zawarliśmy 
odpowiednią umowę powierzenia danych obejmującą Standardowe Klauzule 
Umowne zatwierdzone przez – stosownie do okoliczności – Komisję Europejską lub 
Szwajcarskiego Federalnego Komisarza Ochrony Danych i Informacji. Mogą 
Państwo wystąpić o dodatkowe informacje na ten temat lub uzyskać kopię 
odnośnych zabezpieczeń przesyłając wniosek w tej sprawie na adres podany w 
Punkcie 8 poniżej. 

 
7. Jak zabezpieczamy Państwa Dane Osobowe? 

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych pozyskiwanych w 
związku z Usługą, Panasonic utrzymuje zabezpieczenia o charakterze fizycznym, 
technicznym i proceduralnym. Dostęp do tych danych ograniczamy do osób, które 



 [Letterhead   
 

wymagają ich znajomości w celu zapewnienia Państwu produktów lub usług oraz 
osobom lub podmiotom upoważnionym przez Państwo do uzyskania do nich dostępu. 
Natomiast należy pamiętać, że mimo podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony 
Państwa Danych Osobowych, żadna witryna, produkt, urządzenie, aplikacja 
internetowa bądź operacja przekazywania danych, system komputerowy lub 
połączenie bezprzewodowe nie jest całkowicie bezpieczne i dlatego nie możemy 
zagwarantować bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych. 

 
8. Jakie przysługują Państwu prawa i jak mogą Państwo je wykonać? 
A. Jakie przysługują Państwu prawa? 

Panasonic pozyskuje, przechowuje i przetwarza Państwa Dane Osobowe w sposób, 
który nie narusza praw przysługujących Państwu na podstawie Obowiązujących 
Przepisów Ochrony Danych. 
 
Prawa przysługujące Państwu na podstawie Obowiązujących Przepisów Ochrony 
Danych obejmują prawo do uzyskania kopii Państwa Danych Osobowych, prawo do 
wystąpienia o sprostowanie lub aktualizację nieprawidłowych Danych Osobowych 
oraz prawo do wystąpienia o usunięcie Państwa Danych Osobowych lub wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych na warunkach 
określonych w Obowiązujących Przepisach Ochrony Danych h. 
 
Ponadto w pewnych przypadkach mają Państwo także prawo do przenoszenia 
danych. Jest to prawo do wystąpienia o zwrot przekazanych nam Danych 
Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego oraz do wystąpienia o przesłanie tych Danych Osobowych 
osobie trzeciej, o ile jest to technicznie możliwe, bez przeszkód z naszej strony, z 
zastrzeżeniem Państwa własnych zobowiązań do zachowania poufności. 

 
B. Wykonanie przysługujących Państwu praw 

Jeżeli chcieliby Państwo wykonać którekolwiek z powyższych praw, prosimy o 
kontakt z nami na piśmie na następujący adres:  
http://panasonic.jp/support/global/cs/contact.html 
 
Odpowiemy na Państwa wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 
miesiąca od jego otrzymania, chyba że Obowiązujące Przepisy Ochrony Danych 
dopuszczają dłuższy termin. 
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Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa 
Dane Osobowe, mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, 
jeżeli zamieszkują Państwo na terytorium EOG, lub do Szwajcarskiego Federalnego 
Komisarza Ochrony Danych i Informacji, jeżeli zamieszkują Państwo na terytorium 
Szwajcarii, niezależnie od możliwości wykonania przysługujących Państwu praw 
opisanych powyżej. 

 
9. Jak długo przechowujemy Państwa Dane Osobowe? 

Państwa Dane Osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 (trzech) miesięcy od 
daty zaprzestania korzystania z naszej Usługi. 

 
10. Zmiany niniejszej Polityki prywatności 

W przyszłości treść niniejszej Polityki prywatności może podlegać wprowadzanym 
przez nas zmianom. „Data ostatniej aktualizacji” podana na końcu niniejszej strony 
wskazuje datę ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, zaś wszelkie 
zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od umieszczenia zmian treści niniejszej 
Polityki prywatności na stronie wsparcia urządzenia audio, 
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/ oraz jednoczesnego wystosowania 
zawiadomienia do wszystkich użytkowników urządzenia audio o zmianach treści 
niniejszej Polityki prywatności e-mailem lub innym sposobem komunikacji, jaki 
Panasonic stosuje w celu informowania użytkowników Usługi, przed 
wprowadzeniem tych zmian. W przypadkach, gdy będzie to wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na wprowadzone 
takich zmian. 

 
Data ostatniej aktualizacji: 27 Wrzesień 2022 r. 


