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1.

Wstęp

1.

Introduction

FORUM GDAŃSK SP. Z O.O. (“Forum” lub „my”) dokłada wszelkich
starań, aby zapewnić ochronę prywatności Państwa danych
osobowych. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie na
uzasadnionej przewidzianej prawem podstawie, w sposób
odpowiedzialny i zgodnie z obowiązującymi postanowieniami
i przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności.

FORUM GDAŃSK SP. Z O.O. (“Forum” or “we”) is strongly committed to protecting
the privacy of your personal data. We only use your personal data legitimately and
responsibly in line with applicable privacy laws and regulations.

W niniejszej Polityce Prywatności informujemy kto jest
odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych, jakie
dane osobowe przetwarzamy, kiedy przetwarzamy Państwa dane
osobowe, dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak
przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ponadto wyjaśniamy w jaki
sposób mogą Państwo wykonywać swoje prawa do ochrony
prywatności oraz wszelkie inne informacje, jakie mogą być dla
Państwa istotne.

In this Privacy Statement, we describe who is responsible for processing your
personal data, what personal data we process, when we process your personal
data, why we process your personal data, and how we process your personal data.
Furthermore, we will explain how you can exercise your privacy rights and all
other information that may be relevant to you.

Staraliśmy się przedstawić Państwu wszystkie informacje w jasny
i czytelny sposób. Niemniej, jeżeli po zapoznaniu się z niniejszą Polityką
Prywatności będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania dot.
wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, mogą się
Państwo zawsze z nami skontaktować korzystając z danych
kontaktowych podanych w punkcie „Więcej informacji?”.

We did our best to provide you with all information in a clear and readable format.
However, if you have any questions about our use of your personal data after
reading this Privacy Statement, you can of course always contact us through the
contact details set out in paragraph ‘More information?’

Ciągle rozwijamy i doskonalimy nasze produkty i usługi, co może
powodować pewne zmiany w sposobie przetwarzania danych
osobowych. Będziemy uwzględniać takie zmiany w niniejszej Polityce
Prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej Polityki
Prywatności pod wzglęcem wprowadzanych zmian. U dołu dokumentu
znajdą Państwo informacje na temat ostatniej modyfikacji niniejszej
Polityki Prywatności.

We are continually developing and improving our products and services, which
might result in some changes to the way we are processing personal data. We will
make sure to reflect these changes in this Privacy Statement. We recommend that
you regularly take notice of this Privacy Statement for any modifications. At the
bottom of this Privacy Statement you can read when this Privacy Statement has
been modified for the last time.

2.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa
danych osobowych?

Za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest odpowiedzialna
spółka Forum Gdańsk, z siedzibą przy ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
(„administrator”).

3.

2.

Forum Gdańsk, located at Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk is responsible (“the
controller”) for processing your personal data.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji itp. Dane osobowe stanowią również
różne informacje, które łącznie mogą umożliwić identyfikację danej
osoby. Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych,
które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa lub uzyskujemy poprzez
osoby trzecie i/lub korzystanie przez Państwa z naszych usług i/lub
aplikacji:
▪
Prywatne dane kontaktowe (takie jak nazwisko, adres, adres
pocztowy lub email, numer telefonu)
▪
Służbowe dane kontaktowe (takie jak stanowisko, departament,
nazwa organizacji)
▪
Dane demograficzne (takie jak nazwisko, płeć, data urodzenia,
wiek, narodowość)
▪
Dane finansowe (takie jak szczegóły rachunku bankowego, numer
karty kredytowej)
▪
Dane spółki (takie jak adres, numer w rejestrze handlowym,
numer identyfikacji podatkowej)
▪
Dane konta (takie jak nazwa użytkownika i hasło)

Who is responsible for processing your personal data?

3.

What personal data do we process?

“Personal data” means any information relating to an identified or identifiable
natural person. An identifiable natural person is one who can be identified, directly
or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an
identification number, location data, etc. Different pieces of information, which
collected together and can lead to the identification of a particular person, also
constitute personal data.
We may process the following categories of personal data, which we either receive
directly from you or obtain through external parties and/or your use of our
services and/or application(s):

▪

Private contact details (such as name, address, postal or email address,
telephone number)
Business contact details (such as job title, department, name of organization)

▪

Demographic data (such as name, gender, date of birth, age, nationality)

▪

Financial data (such as bank account details, credit card number)

▪

Company details (such as address, trade register number, tax identification
number)
Account details (such as username and password)
Marketing details (such as participation details, loyalty details, survey details)

▪

▪
▪
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▪
▪
▪

▪
▪

▪

Dane marketingowe (takie jak informacje dot. uczestnictwa,
informacje lojalnościowe, informacje ankietowe)
Dane dotyczące interakcji (takie jak korespondencja cyfrowa i/lub
pisemna)
Identyfikatory (internetowe), dane dotyczące wyszukiwania
i dane nt. ruchu osoby odwiedzającej daną stronę (takie jak adres
IP, pliki cookies, adres MAC, zachowanie na naszych stronach
internetowych i aplikacjach, zachowania zakupowe i lokalizacja)
Dane wymagane na potrzeby bezpieczeństwa i zapobiegania
oszustwom (takie jak oficjalna identyfikacja, zapisy z kamer)
Dane wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami
dotyczącymi zapobiegania łapownictwu i korupcji oraz innymi
wymogami regulacyjnymi (takie jak podejrzane zachowania lub
czyny zabronione, ewidencja kryminalna lub postępowania
dotyczące czynów zabronionych lub innych niezgodnych
z prawem)
Dane wizerunkowe (takie jak zdjęcia, obraz video).
4.

▪
▪
▪
▪

będą Państwo korzystać z dostępu do naszej strony internetowej
i/lub aplikacji;
będą Państwo odwiedzać nasze centrum handlowe;
będą Państwo się z nami kontaktować i/lub zapiszą się, aby
otrzymywać nasz newsletter(-y);
będą Państwo brać udział w naszych badaniach klienta, naszych
akcjach i/lub kampaniach marketingowych;
Państwo lub organizacja, poprzez którą są nam Państwo znani,
działa jako nasz obecny lub potencjalny inwestor, kontrahent,
najemca i/lub klient.
5.

Interaction details (such as digital and/or written correspondence)

▪

(Online) identifiers, surfing data and visitor movement data (such as IP
address, cookies, MAC address, browsing behavior on our websites and
applications, shopping behavior and location)

▪
▪

Data needed for security and fraud prevention (such as official identification,
camera recordings)
Data needed to comply with anti-bribery and corruption laws and other
regulatory requirements (such as suspected and actual criminal behavior,
criminal records or proceedings regarding criminal or unlawful behavior)

▪

Image data (such as photos, video images).

Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli:
▪

▪

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

4.

When do we process your personal data?

We may process your personal data if:
▪

you access our website and/or application(s);

▪
▪

you visit our shopping center;
you contact us and/or subscribe to our newsletter(s);

▪

you take part in our customer survey(s), our marketing events and/or
campaigns;
you or the organization through whom you are known to us operate(s) as our
existing or prospective investor, business partner, tenant, and / or client.

▪

5.

Why do we process your personal data?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

We may process your personal data for the following purposes:

Komunikacja i marketing

Communication, marketing

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zarządzania relacjami
i marketingiem,
np.
wysyłka
newslettera,
utrzymywanie
i propagowanie kontaktu z naszymi obecnymi i potencjalnymi
inwestorami, kontrahentami, najemcami, klientami i gośćmi,
zarządzania kontem, obsługi i wsparcia, oraz opracowywania, realizacji
i analizy badań rynkowych i strategii marketingowych.

We process your personal data for the purpose of managing relationships and
marketing, such as sending a newsletter, maintaining and promoting contact with
our existing and prospective investors, business partners, tenants, clients and
visitors, account management, service and support, and development, execution
and analysis of market surveys and marketing strategies.

Jakość i zarządzanie

Quality and management purposes

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby monitorowania
i doskonalenia jakości naszych usług i produktów, procesów
i systemów, informowania naszego kierownictwa i obecnych
i potencjalnych
inwestorów,
wdrażania
środków
kontroli,
przeprowadzania analiz, realizacji połączeń (podziałów), przejęć
i dezinwestycji oraz przeprowadzania (wewnętrznych) audytów
i dochodzeń.

We process your personal data to monitor and improve the quality of our services
and products, processes and systems, to inform our management and existing and
prospective investors, to implement controls, to conduct analysis, to execute
(de)mergers, acquisitions and divestitures, and to perform (internal) audits and
investigations.

Zawieranie umów

Execution of an agreement

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby przygotowywania,
zawierania, wykonywania i (ewentualnie) rozwiązywania umów
z Państwem lub obecnymi lub potencjalnymi inwestorami,
kontrahentami, najemcami i/lub klientami.

We process your personal data to prepare, effect, perform and (possibly) terminate
agreements with you or existing or prospective investors, business partners,
tenants, and/or clients.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Health, safety and security
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Przetwarzamy Państwa dane osobowe celem zapewnienia ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa naszych gości, ochrony Forum Gdańsk
i naszych pracowników, oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw.

We process your personal data to ensure persons’ life or health and the safety of
our visitors, to protect Forum Gdańsk and our employees, and for the prevention
and detection of crime.

Postanowienia prawa i przepisy

Laws and regulation

Przetwarzamy Państwa dane osobowe celem zapewnienia zgodności
z postanowieniami prawa i przepisami.

We process your personal data to comply with laws and regulation.

6.

6.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

6.1. Legalność przetwarzania

How do we process your personal data?

6.1. Lawfulness of processing

Możemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o następujące podstawy
prawne:

We may process personal data on the following legal grounds:

Wykonywanie umowy z Państwem

The performance of an agreement with you

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które są wymagane do
wykonywania umowy z Państwem lub organizacją, poprzez którą są
nam Państwo znani, lub w celu podejmowania kroków na Państwa
żądanie przed zawarciem umowy.

We process your personal data, which is necessary for our performance under an
agreement with you, or the organization through whom you are known to us, or in
order to take steps at your request prior to entering into an agreement.

Wypełnianie obowiązku prawnego

Compliance with a legal obligation

Przetwarzamy Państwa dane osobowe celem wypełniania naszych
obowiązków prawnych.

We process your personal data to comply with our legal obligations.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas

Legitimate interests pursued by us

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi
prawnie uzasadnionymi interesami, takimi jak:

We may use your personal data for our legitimate interests, such as:

▪
▪
▪
▪
▪

poprawa jakości i efektywności naszych usług i produktów;
ochrona interesów naszych inwestorów, kontrahentów,
najemców, klientów i/lub gości;
wykrywanie incydentów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa;
obrona w postępowaniach sądowych;
zgodność z postanowieniami prawa i przepisami.

▪
▪
▪
▪
▪

to improve the quality and effectiveness of our services and products;
to protect the interest of our investors, business partners, tenants, clients
and/or visitors;
to detect health, safety and security incident;
to defend ourselves in legal proceedings;
to comply with the law and regulations.

Państwa zgoda

Your consent

Jeżeli nie możemy przetwarzać Państwa danych osobowych na
podstawie jednej z powyższych 3 (trzech) podstaw prawnych, możemy
przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa uprzednią
zgodą. W każdym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę.
Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność
przetwarzania przed jej wycofaniem.

If we cannot process your personal data on the basis of one of the previous three
(3) legal grounds, we can only process your personal data with your prior consent.
You can always withdraw your consent. Please keep in mind that such withdrawal
does not affect the lawfulness of the processing prior to the withdrawal.

Możemy przetwarzać dane osobowe zebrane w wyżej określonych
celach na następujących podstawach prawnych:

We may process personal data we collected for the purposes as identified above on
the following legal grounds:

Cel
Zawieranie umów

Podstawy prawne
• Wykonywanie umowy;
• Wypełnianie obowiązku prawnego;
• Prawnie uzasadniony interes.

Purpose
Execution of
an agreement

Legal basis
• The performance under
an agreement;
• Compliance with a legal obligation;
• Legitimate interests.

Komunikacja
i marketing

• Wykonywanie umowy;
• Prawnie uzasadniony interes;
• Państwa zgoda.

Communication
and marketing

Jakość i zarządzanie

• Prawnie uzasadniony interes;
• Państwa zgoda.

Quality
and management

• The performance under
an agreement;
• Legitimate interests;
• Your consent.
• Legitimate interests;
• Your consent.

Zdrowie
i bezpieczeństwo

• Wypełnianie obowiązku prawnego;
• Prawnie uzasadniony interes.

Health, safety
and security

• Compliance with a legal obligation;
• Legitimate interests

Postanowienia
prawa i przepisy

• Wypełnienie obowiązku prawnego;
• Prawnie uzasadniony interes.

Law and regulation

• Compliance with a legal obligation;
• Legitimate interests.
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6.2. Odbiorcy

6.2. Recipients

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe będące przedmiotem
niniejszej Polityki Prywatności następującym kategoriom odbiorców:

We can provide your personal data covered by this Privacy Statement to the
following categories of recipients:

Spółki stowarzyszone

Associates

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym obecnym lub
przyszłym inwestorom i jednej lub większej liczbie spółek z grupy.

We may share personal data with our existing or future investors and one or more
group companies.

Spółki usługowe

Business service companies

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym agentom,
usługodawcom i/lub podwykonawcom.

We may provide your personal data to our agents, service providers and/or
subcontractors.

Organy władzy

Public Authorities

Możemy przekazywać Państwa dane organom władzy:

We may provide your personal data to public authorities:

▪
▪
▪

celem zapewnienia zgodności z obowiązkami ustawowymi,
nakazem sądu lub postanowieniami prawa i przepisami; lub
jeżeli jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania lub ścigania
wykroczeń lub czynów zabronionych; lub
jeżeli jest to konieczne do egzekwowania naszych polityk
(wewnętrznych) lub ochrony praw i swobód innych osób.

▪

to comply with a statutory obligation, court order or law and regulation; or

▪

if this is necessary to prevent, trace or prosecute (criminal) offence; or

▪

if this is necessary to enforce our (internal) policies, or to protect the rights
and freedoms of others.

Pozostałe

Other

Każda osoba trzecia, której przekazujemy Państwa dane osobowe za
Państwa zgodą.

Each external party to which we provide your personal data with your prior
consent.

6.3. Przekazywanie danych
Może przekazywać Państwa dane osobowe do państw trzecich
położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
Będziemy to robić wyłącznie, jeżeli będzie zapewniony odpowiedni
poziom ochrony przetwarzania danych osobowych.
6.4. Przechowywanie danych
Państwa informacje osobowe są przechowywane tak długo, jak będzie
to konieczne do celów, do których są one przetwarzane lub tak długo,
jak jest to dozwolone przez prawo. Po upływie tego okresu Państwa
dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
7.

W jaki sposób mogą Państwo wykonywać swoje prawa
dotyczące ochrony danych osobowych?

6.3. Data transfers
We may transfer your personal data to third parties located outside the European
Economic Area (EEA). We only do this if there is an appropriate level of protection
for the processing of personal data.

6.4. Data retention
Your personal information is kept as long as necessary for the purpose for which
the data are processed or allowed by law. Hereinafter your personal data will be
removed or made anonymous.

7.

How can you exercise your privacy rights?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu i wglądu do swoich danych
osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, ich sprostowania i/lub
usunięcia. Ponadto, mają Państwo również prawo do ograniczenia
przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.

You have the right to request access to an overview of your personal data, and
under certain conditions, rectification and/or erasure of personal data. In addition,
you also have the right of restriction of processing concerning your personal data,
the right to object to processing as well as the right to data portability.

Aby skorzystać z Państwa prawa do dostępu, skorygowania, usunięcia
danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania i/lub
Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawie do przenoszenia danych, prosimy o skontaktowanie się z nami,
korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej w punkcie
„Więcej informacji.

To invoke your right of access, rectification, and/or erasure of personal data, your
right of restriction of processing, and/or your right to object to processing as well
as to invoke your right to data portability, please contact us by using the contact
details set out above and in paragraph “More information?”.
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Prosimy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o dodatkowe
informacje celem weryfikacji Państwa tożsamość.

Please keep in mind that we may ask for additional information to verify your
identity.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać komunikatów marketing
bezpośredniego, proszę skontaktować się z nami. Wszelkie niezbędne
dane kontaktowe znajdują się w punkcie „Więcej informacji?”.

If you no longer want to receive direct marketing communication, please contact
us by using the contact details set out in paragraph “More information?”.

8.

Więcej informacji?

8.

More information?

Jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek kwestie, pytania lub skargi
dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o
skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych pod
adresem:

If you have any issues, queries or complains regarding the processing of your
personal data, please contact our data protection officer at:

FORUM GDAŃSK SP. Z O.O.
Targ Sienny 7
80-806 Gdańsk
Polska

FORUM GDAŃSK SP. Z O.O.
Targ Sienny 7
80-806 Gdańsk
Polska

T. +48 22 22 22 800
E. office-pl@Forum.eu

T. +48 22 22 22 800
E. office-pl@Forum.eu

Mogą Państwo złożyć skargę we właściwym urzędzie ochrony danych.
Dla przykładu, jeżeli uznają Państwo, że nie wykorzystujemy Państwa
danych osobowych w sposób staranny, lub jeżeli przesłali nam Państwo
wniosek o dostęp lub skorygowanie Państwa danych osobowych i nie
są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi lub nie uzyskali Państwo
odpowiedzi w terminie.

You can lodge a complaint with the relevant data protection supervisory authority.
For example, if you believe that we do not use your personal data carefully, or
because you have sent us a request to access or rectification of your personal data
and you are not satisfied with our reply, or we did not reply in a timely manner.

9.

Kiedy dokonano
Prywatności?

ostatniej

modyfikacji

Polityki

Ostatniej modyfikacji niniejszej Polityka Prywatności dokonano
2 marca 2021 r.

9.

When was the last modification made to this Privacy Statement?

The last modifications to this Privacy Statement were made on 2nd March 2021.
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