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CELE I ZASADY UDOSTĘPNIANIA 

ExxonMobil Petroleum i Chemical BVBA docenia Państwa zainteresowanie promocją pozwalającą na 
pobranie muzyki, filmów, gier i nie tylko z Mobil 1 TM” („Promocja”). Prywatność użytkowników jest dla 
nas ważna i chcemy, aby nasze praktyki dotyczące gromadzenia informacji o użytkownikach i ich 
wykorzystywania były zrozumiałe. 

To oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy informacji gromadzonych podczas Promocji. 
Uczestnictwo jest dobrowolne i podlega niniejszemu oświadczeniu o ochronie danych osobowych oraz 
ogólnym zasadom i warunkom.  

DANE OSOBOWE 

Udostępnione nam dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane przez ExxonMobil Petroleum i 
Chemical BVBA oraz spółki zależne (filie) ExxonMobil w całej Europie (łącznie „ExxonMobil”) i/lub firmy 
zakontraktowane (wykonawców), wyłącznie dla celów niniejszej Promocji. 

W związku z Promocją odwiedzane są różne strony internetowe, które mogą mieć różną politykę 
ochrony danych osobowych i dlatego radzimy zapoznać się z polityką obowiązującą na każdej z tych 
stron. 

INFORMACJE I ICH WYKORZYSTANIE 

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową dotyczącą Promocji, serwery internetowe 
automatycznie gromadzą informacje, które pozwalają na komunikację witryny z przeglądarką 
użytkownika. Wykorzystujemy również Google Analytics do śledzenia informacji statystycznych, takich 
jak liczba odwiedzin na stronie, które części strony są wybierane przez użytkowników, adres IP (adres 
internetowy przypisany do komputera przez dostawcę usług internetowych), typ domeny, typ 
przeglądarki (np. Firefox, Chrome, Edge lub Internet Explorer), data i pora dnia. Wykorzystujemy te 
informacje do celów statystycznych, co pomaga nam projektować i administrować stroną internetową, 
a także oceniać i doskonalić Promocję. Tego typu informacje nie ujawniają danych osobowych, które 
pozwoliłyby zidentyfikować lub zlokalizować indywidualnych użytkowników. 

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych, czyli informacji, które mogłyby zidentyfikować 
konkretną osobę, takich jak imię i nazwisko, adres, numery telefonów, numer rejestracyjny samochodu, 
adres e-mail, data urodzenia, ma wpływ na prywatność. Rejestrując się w Promocji, użytkownik 
przekazuje nam swoje dane osobowe.  

Dane osobowe przekazane nam w trakcie rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów 
niniejszej Promocji, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do różnych witryn internetowych, stron i treści, 
a także w celu oceny i dostarczenia użytkownikowi nagrody za pośrednictwem poczty e-mail. 
Sporadycznie dane kontaktowe mogą być wykorzystywane w celu skontaktowania się z użytkownikiem 
i poproszenia o dodatkowe informacje dotyczące roszczenia, jak opisano w punkcie 4 i 5 regulaminu 
Promocji. 
Dane osobowe dla celów niniejszej Promocji będą przechowywane do końca Promocji i przez 
18 miesięcy po jej zakończeniu w celach administracyjnych, np. do przyznawania nagród, kontroli 
oszustw itp. 

W przypadku gdy użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie bieżących informacji od ExxonMobil, 
zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji w Promocji, jego dane będą przechowywane przez 
ExxonMobil, która będzie przesyłać do niego wybrane informacje marketingowe oraz wiadomości, do 
momentu wycofania zgody. 



Wiadomości te nie będę wysyłane, jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na ich otrzymywanie lub zdecyduje 
się wycofać zgodę na ich otrzymywanie.  

Jak wyjaśniono poniżej w sekcji dotyczącej przekazywania danych, dane osobowe nie będą 
rozpowszechniane, nie dzierżawione ani nie sprzedawane osobom trzecim w celach marketingowych. 

DANE OSÓB NIELETNICH 
Pomimo tego, że Promocja może cieszyć się zainteresowaniem osób nieletnich, ExxonMobil nie 
wykorzystuje Promocji w celu gromadzenia danych osobowych osób poniżej 18. roku życia. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH 

Komunikowanie się za pośrednictwem Internetu i wysyłanie informacji, produktów oraz usług do 
użytkowników w inny sposób, wiąże się z przesyłaniem oraz wykorzystywaniem danych osobowych 
przez osoby trzecie, jednak ExxonMobil nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych osobom 
trzecim w celach marketingowych. 

Zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu. Przykłady obejmują realizację 
zamówień, dostaw, wysyłanie listów pocztą tradycyjną i wiadomości e-mail, usuwanie powtarzających 
się informacji z list klientów, analizę danych, wsparcie marketingowe, przetwarzanie płatności kartami 
kredytowymi i obsługę klienta. Mają one dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania 
swoich funkcji, ale nie mogą wykorzystywać ich w innych celach.  

Możemy przekazać zgromadzone dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym zostały one 
pierwotnie zgromadzone. Kraje te mogą mieć inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. 
Przesyłając dane do innych krajów, chronimy je zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie 
danych osobowych (polityki prywatności). Podając dane podczas rejestracji w Promocji i akceptując 
warunki niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych (polityka prywatności), użytkownicy 
wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym na przesyłanie ich do innych krajów, zgodnie 
z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.  

DANE WRAŻLIWE 

ExxonMobil nie wykorzystuje danych wrażliwych użytkowników do Promocji, o ile nie wymaga tego 
prawo. Dane wrażliwe obejmują szereg danych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów 
politycznych, religijnych lub innych przekonań, przynależności związkowej, zdrowia fizycznego lub 
psychicznego, życia seksualnego lub karalności. Sugerujemy nie podawać tego rodzaju poufnych 
informacji.  

PRAWA UŻYTKOWNIKA 

W przypadku gdy użytkownik mieszka na terenie kraju, w którym obowiązują przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych i ochrony prywatności, użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa 
w odniesieniu do gromadzonych informacji, w tym prawo do uzyskiwania wiedzy na temat 
przetwarzanych danych osobowych oraz wglądu do przetwarzanych danych, prawo do dokonania 
korekty lub usunięcia nieprawidłowych danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

Można poprosić o usunięcie lub modyfikację danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób 
podany poniżej. Po otrzymaniu wiadomości ExxonMobil dokona wymaganych przez użytkownika zmian.  

KONTAKT Z EXXONMOBIL 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt 
z biurem ds. ochrony prywatności danych ExxonMobil, korzystając z podanych niżej informacji. Pomocne 
będzie wyjaśnienie kontekstu, w którym dane osobowe zostały podane, na przykład w związku 
z Promocją. 

ExxonMobil Global Services Company 

Attn: Data Privacy Office 



Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

Wielka Brytania 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 

WARUNKI KORZYSTANIA, INFORMACJE I AKTUALIZACJE 
W przypadku przeglądania stron internetowych związanych z Promocją oraz podania danych 
osobowych, wszelkie spory dotyczące ochrony prywatności podlegają niniejszemu oświadczeniu 
o ochronie prywatności i ogólnym warunkom użytkowania, w tym ograniczeniom dotyczącym szkód, 
arbitrażowi sporów i stosowaniu przepisów prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego 
oświadczenia w dowolnym czasie bez uprzedzenia, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym 
dokumencie. 

W mało prawdopodobnym przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu 
o ochronie prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie i zamieścimy datę aktualizacji na początku 
niniejszego oświadczenia.  
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