INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI GRUPY SUBWAY
Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2019 r.
Państwa prywatność jest dla nas ważna. Dlatego opracowaliśmy Informację o ochronie prywatności
opisującą sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przekazujemy i przechowujemy
Państwa dane. Znajdują się tam także informacje na temat przysługujących Państwu praw w odniesieniu
do Państwa danych osobowych.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
Jeśli po zapoznaniu się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności chcieliby Państwo zwrócić się do
nas z żądaniem lub mieli jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości dotyczące prywatności, prosimy
o kontakt:
The Subway Group Privacy Team
c/o Franchise World Headquarters, LLC
325 Sub Way
Milford, CT, 06461
USA
Numer telefonu:
(203) 877-4281 albo bezpłatny numer telefonu: 1-800-888-4848
Faks:
(203) 783-7479
Adres e-mail:
privacy@subway.com
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O NINIEJSZEJ INFORMACJI
DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
UDOSTĘPNIANIE DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA INFORMACJI
REKLAMY UKIERUNKOWANE
REZYGNACJA
PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA I MOŻLIWOŚCI WYBORU
PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ I TARCZA PRYWATNOŚCI
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE
PRYWATNOŚĆ DZIECI
NASZE BEZPIECZEŃSTWO
SPÓŁKI NALEŻĄCE DO NASZEJ GRUPY
1. O NINIEJSZEJ INFORMACJI

Grupa Subway. Grupa Subway (my, nas, nasze) składa się z różnych spółek, w tym w szczególności
Subway IP LLC (właściciela zastrzeżonego systemu zakładania i prowadzenia restauracji w celu
rozwijania sieci restauracji Subway® na całym świecie), FWH Technologies, LLC (właściciela
i licencjodawcy oprogramowania SubwayPOS® wykorzystywanego w restauracjach Subway® na całym
świecie), Franchise World Headquarters, LLC (spółki usługowej świadczącej usługi związane
z podstawową działalnością przedsiębiorstwa innym podmiotom w ramach Grupy Subway),
franczyzodawcy Subway® (oferującej i sprzedającej franczyzę na całym świecie), oraz podmiotów
reklamowych Subway® (zarządzających krajowymi i lokalnymi funduszami na reklamy i działalnością
reklamową na rzecz restauracji Subway® i franczyzobiorców Subway® na całym świecie). Z listą
podmiotów należących do Grupy Subway, które mogą mieć kontakt z Państwa danymi osobowymi,
można się zapoznać w znajdującej się poniżej części „Spółki należące do naszej Grupy”.
Czego dotyczy niniejsza informacja. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy danych
osobowych gromadzonych przez Grupę Subway podczas Państwa kontaktu z marką Subway® w świecie

wirtualnym i rzeczywistym. Obejmuje to informacje gromadzone za pośrednictwem naszych witryn
internetowych, usług Wi-Fi bądź podobnych technologii udostępnianych w restauracjach Subway®, stron
marki na platformach usługodawców zewnętrznych (np. w serwisach sieci społecznościowych) i aplikacji
mobilnych oraz w ramach kampanii marketingu bezpośredniego bądź innej formy komunikacji, a także
gdy kupują Państwo nasze produkty, subskrybują nasze wiadomości i oferti, biorą udział w naszych
promocjach bądź kontaktują się z działem obsługi klienta (łącznie „Usługi Subway”).
Czego nie dotyczy niniejsza informacja. Ta informacja nie dotyczy (1) Usług Subway, w których
wyświetlana jest inna informacja o ochronie prywatności oraz (2) witryn internetowych podmiotów
zewnętrznych, w tym witryn internetowych franczyzobiorców Subway®. Restauracje Subway® należą do
niezależnych franczyzobiorców Subway® i są przez nich prowadzone. Każda restauracja ponosi
wyłączną i niezależną odpowiedzialność za przestrzeganie dotyczących jej wymogów prawnych
i regulacyjnych, a niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania do franczyzobiorców
Subway® ani do obsługiwanych przez nich witryn internetowych czy aplikacji mobilnych. Aby dowiedzieć
się, w jaki sposób franczyzobiorcy Subway® wykorzystują dane klientów, należy zapoznać się
z publikowanymi przez nich informacjami o zasadach ochrony prywatności. Czasami mogą się też u nas
znajdować łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Jeżeli decydują się Państwo
odwiedzać takie witryny, nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w ramach
tych witryn ani treści w nich zamieszczane. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z zasadami
ochrony prywatności tych witryn przed przesłaniem swoich danych osobowych. Niektóre podmioty
zewnętrzne mogą podjąć decyzję o udostępnianiu nam informacji dotyczących ich użytkowników; takie
udostępnianie podlega zasadom ochrony prywatności danej spółki, nie zaś niniejszej Informacji
o ochronie prywatności.
Zmiany w niniejszej informacji. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej informacji będziemy
udostępniać jej poprzednie wersje na żądanie, aby mogli Państwo zobaczyć, kiedy wprowadzono zmiany
i czego one dotyczą. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej informacji
powiadomimy Państwa o tym, umieszczając powiadomienie na tej stronie bądź wysyłając wiadomość email (na adres e-mail podany w ramach Państwa konta). W przypadkach, gdy wymagają tego
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, zwrócimy się do Państwa o zgodę na wprowadzenie
wszelkich istotnych zmian mających wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe.
Zachęcamy Państwa do okresowego zapoznawania się z tą stroną w celu uzyskania najnowszych
informacji dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności.
2. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY
Dane osobowe, które gromadzimy, należą do trzech kategorii: (a) informacje, które przekazują nam
Państwo bezpośrednio; (b) informacje, które gromadzimy za pośrednictwem zautomatyzowanych metod;
oraz (c) informacje, które gromadzimy od podmiotów zewnętrznych.
Informacje, które przekazują nam Państwo bezpośrednio
Kiedy korzystają Państwo z Usług Subway, możemy prosić o podanie określonych danych osobowych,
aby móc zapewnić Państwu określone produkty albo umożliwić korzystanie z naszych usług.
Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od rodzaju Państwa interakcji z nami lub Usługami
Subway, z których Państwo korzystają, ale mogą obejmować poniższe informacje:
•

Dane kontaktowe.Możemy gromadzić prywatne lub służbowe dane kontaktowe, w tym imię,
nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail oraz inne
podobne dane.

•

Informacje dotyczące płatności.Jeżeli dokonują Państwo zakupu online, konieczne będzie
podanie numeru karty kredytowej/debetowej i powiązanych informacji finansowych (takich jak
data ważności, kod bezpieczeństwa i adres rozliczeniowy) bądź innego sposobu płatności (na
przykład za pomocą Państwa Karty Subway®), w zależności od wybranej przez Państwa formy
płatności.

•

Informacje dotyczące konta. Gromadzimy dane takie jak Państwa nazwa użytkownika i hasło, gdy
tworzą Państwo swoje konto, uzyskują dostęp do usług online bądź kupują nasze produkty.
Informacje dotyczące konta mogą także obejmować sposób nabycia lub rejestracji w Usługach
Subway, informacje o Państwa transakcjach, historii rozliczeń i udzielonej pomocy w ramach
Usług Subway, z których Państwo korzystają, oraz wszelkie inne informacje związane
z utworzonym przez Państwa kontem.

•

Dane dotyczące korzystania. Są to dotyczące Państwa dane osobowe, które gromadzimy, gdy
korzystają Państwo z Usług Subway, mogące obejmować informacje o dacie i czasie każdego
logowania oraz szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez Państwa z aplikacji
podmiotów zewnętrznych i prezentowanych Państwu reklam.

•

Marketing i komunikacja. Możemy także gromadzić informacje odnośnie do Państwa preferencji
dotyczących otrzymywania od nas i od podmiotów zewnętrznych informacji marketingowych.

•

Dane uwierzytelniające związane z bezpieczeństwem. Gromadzimy identyfikatory użytkowników,
hasła, adresy e-mail i podobne informacje związane z bezpieczeństwem niezbędne do
uwierzytelnienia i uzyskania dostępu do Państwa kont Subway®.

•

Informacje przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mogą Państwo również
mieć możliwość powiązania Usług Subway z kontem Facebook bądź innym kontem w mediach
społecznościowych. Korzystanie przez Państwa z tych funkcji może skutkować gromadzeniem
bądź udostępnianiem informacji na Państwa temat w zależności od konkretnej funkcji. Funkcje te
mogą obejmować gromadzenie adresów IP, informacji o stronach, które odwiedzają Państwo
w naszej witrynie, oraz umieszczanie pliku cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie danej
funkcji. Mogą one także umożliwiać serwisom społecznościowym podmiotów zewnętrznych
przekazywanie nam informacji na Państwa temat, w tym Państwa imienia i nazwiska, adresu email i innych danych kontaktowych. Informacje, które otrzymujemy, zależą od Państwa ustawień
prywatności w sieci społecznościowej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami prywatności
i ustawieniami na stronach mediów społecznościowych, z których Państwo korzystają, aby
upewnić się, że wiedzą Państwo, jakie informacje są gromadzone, wykorzystywane
i udostępniane przez te strony.

•

Obsługa klienta, ankiety i promocje. Czasami mogą nam Państwo przekazywać dodatkowe dane
osobowe podczas kontaktu nawiązywanego za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta
online, telefonicznie bądź mailowo; gdy biorą Państwo udział w ankietach lub promocjach dla
klientów; bądź w celu umożliwienia Grupie Subway świadczenia Usług lub by ułatwić nam
udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania. Rodzaje dodatkowych danych osobowych mogą
obejmować nagrania głosu, zdjęcia i nagrania wideo.

•

Informacje, które przekazują Państwo na temat osób trzecich. Mogą Państwo zdecydować się na
podanie nam informacji dotyczących innej osoby (takich jak jej imię i nazwisko, adres e-mail,
adres pocztowy bądź numer telefonu), abyśmy mogli polecać lub wysyłać tej osobie produkty
bądź usługi. Przepisy prawa miejscowego mogą wymagać od Państwa uzyskania zgody tej
osoby na podanie jej danych Grupie Subway. Następnie będziemy mogli wykorzystywać podane
przez Państwa informacje zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

•

Jeżeli nie przekażą nam Państwo danych osobowych. Jeżeli będziemy musieli gromadzić
Państwa dane osobowe na mocy prawa albo warunków umowy zawartej z Państwem, a Państwo
nie przekażą tych danych, gdy będzie to wymagane, możemy nie być w stanie wykonać umowy,
którą zawarliśmy albo staramy się z Państwem zawrzeć (na przykład w celu dostawy produktów
lub świadczenia usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania umowy
i odpowiedniego powiadomienia Państwa o tym.

Dane gromadzone automatycznie
W dowolnym momencie podczas interakcji z Usługami Subway, jak również zewnętrznymi
reklamodawcami lub usługodawcami, możemy wykorzystywać różne technologie, które w sposób
automatyczny albo bierny gromadzą informacje na temat Państwa aktywności online. Informacje te mogą
być gromadzone w następujący sposób:
•

Dane dotyczące urządzenia i dane techniczne. Gromadzimy dane techniczne, gdy odwiedzają
Państwo nasze witryny internetowe lub korzystają z naszych aplikacji bądź usług mobilnych.
Obejmuje to dane takie jak adres protokołu internetowego (IP), Państwa dane logowania, rodzaj
urządzenia mobilnego, z którego Państwo korzystają, system operacyjny Państwa urządzenia
i rodzaj przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, język, unikatowy identyfikator
urządzenia, adres strony witryny internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, kolejność
przeglądania stron w ramach naszych witryn i inne informacje dotyczące sesji przeglądania
naszych witryn.

•

Pliki cookie i inne technologie. Zarówno my, jak i nasi usługodawcy zewnętrzni, wykorzystujemy
technologie, takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, unikatowe identyfikatory reklamowe oraz
identyfikatory urządzeń mobilnych, aby gromadzić informacje na temat korzystania z naszych
witryn internetowych i urządzeń mobilnych. Obejmuje to na przykład informacje pochodzące
z publicznych baz danych bądź od agregatorów danych, które mogą zawierać dane
demograficzne, dotyczące korzystania z mediów, dotychczasowych zakupów, nawyków
zakupowych, informacji o programach lojalnościowych lub preferencji dotyczących stylu życia.
Więcej informacji, w tym o rodzajach plików cookie w witrynach internetowych Subway® oraz
o sposobach kontrolowania plików cookie, można przeczytać w Polityce dotyczącej plików cookie
Grupy Subway oraz w części „Reklamy ukierunkowane” poniżej.

•

Dane geolokalizacyjne. Możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa lokalizacji, gdy
w Państwa urządzeniu włączone jest ustawienie udostępniania informacji o lokalizacji. Na
przykład sygnał GPS Państwa urządzenia umożliwia nam wskazanie najbliższej restauracji
Subway®. Aby pomóc nam w prowadzeniu marketingu w oparciu o bliskie położenie bądź innych
usług opartych na lokalizacji, korzystamy z interfejsu API naszego Usługodawcy Google Maps
zgodnie z Warunkami świadczenia usług, na które wyrażają Państwo zgodę. W przypadku
większości urządzeń mobilnych i systemów komputerowych mają Państwo możliwość wycofania
udzielonej nam zgodny na gromadzenie tych danych poprzez odpowiednie ustawienia
przeglądarki bądź urządzenia. Aby wycofać zgodę dotyczącą ustawień interfejsu API Google
Maps, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Warunkach świadczenia usług
Google. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego, jak uniemożliwić nam gromadzenie
dokładnych informacji o Państwa lokalizacji, zalecamy kontakt z dostawcą urządzenia mobilnego,
producentem urządzenia bądź dostawcą przeglądarki internetowej. Niektóre serwisy online
i technologie wykorzystywane w restauracjach mogą nie działać prawidłowo bez informacji
o Państwa lokalizacji.

Informacje otrzymywane od podmiotów zewnętrznych
Możemy gromadzić informacje na Państwa temat od innych spółek i organizacji, w tym z publicznych baz
danych, platform mediów społecznościowych, od naszych zewnętrznych partnerów marketingowych bądź
różnych niezależnych organizacji nabywczych powołanych na rzecz franczyzobiorców Subway®.
Niezależne organizacje nabywcze świadczą wiele usług pomocniczych franczyzobiorcom Subway®
w danym regionie. Usługi pomocnicze mogą w szczególności obejmować prowadzenie programów
lojalnościowych i kart podarunkowych, przy których możemy współpracować z niezależnymi
organizacjami nabywczymi w ramach wspólnych działań marketingowych w związku z tymi programami.
Niezależne organizacje nabywcze, z którymi współpracujemy, to Independent Purchasing Cooperative,
Inc. (Stany Zjednoczone, terytoria zależne i Kanada), Independent Purchasing Company (Australasia)
Ltd. (Azja, Australia i Nowa Zelandia), Latin American and Caribbean Independent Purchasing Company

(Ameryka Łacińska i Karaiby), Independent Purchasing Company Europe Limited (Europa) i Middle East
Independent Purchasing Company Ltd. (MEIPC)
(Bliski Wschód).
Możemy również gromadzić informacje, które są dostępne publicznie. Na przykład możemy gromadzić
ogólnodostępne informacje na Państwa temat, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem
mediów społecznościowych. Gromadząc dodatkowe informacje na Państwa temat, możemy poprawiać
nieprawidłowe informacje, zwiększać bezpieczeństwo naszych transakcji i przedstawiać Państwu
propozycje produktów i oferty specjalne, które mogą Państwa z większym prawdopodobieństwem
zainteresować.
Dane łączone
Możemy łączyć dane na Państwa temat, w tym dane, które nam Państwo bezpośrednio przekazują oraz
dane, które gromadzimy automatycznie poprzez Usługi Subway, jak również dane gromadzone za
pośrednictwem innych komputerów czy urządzeń, z których mogą Państwo korzystać, dane gromadzone
z innych źródeł wirtualnych czy fizycznych oraz od podmiotów zewnętrznych. Jeżeli łączymy Państwa
dane osobowe i dane nieosobowe, będziemy traktować dane łączone jak dane osobowe zgodnie
z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.
Dane anonimowe i zbiorcze
Zanonimizowane i zbiorcze dane nie pozwalają na zidentyfikowanie tożsamości żadnej osoby i nie
stanowią danych osobowych. Wykorzystujemy tego rodzaju informacje do rozmaitych celów, w tym do
pomiaru zainteresowania użytkowników Usługami Subway i pomiaru korzystania z nich, oraz prowadząc
analizy wewnętrzne, analizy danych i badania. Możemy także udostępniać dane zanonimizowane lub
zbiorcze podmiotom zewnętrznym w celu realizacji naszych lub ich celów, jednak żadne z tych danych
nie mogą zostać wykorzystane do ustalenia Państwa tożsamości ani żadnych innych szczegółów na
Państwa temat.
3. PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH
OSOBOWYCH
Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje w następujących celach.
Aby świadczyć Państwu nasze usługi i kontaktować się z Państwem:
•
•
•
•

realizować Państwa żądania i zamówienia oraz przetwarzać płatności za nasze produkty i usługi;
komunikować się z Państwem w związku z Państwa zamówieniami, zakupami lub kontami u nas,
w tym obsługiwać wszelkie ewentualne żądania, pytania i uwagi;
świadczyć Państwu usługi online, co dotyczy także witryn internetowych lub aplikacji mobilnych;
oraz
zapewniać wsparcie klienta, w tym przetwarzanie ewentualnych wątpliwości związanych
z naszymi usługami.

Aby wprowadzać dla Państwa na rynek i ulepszać nasze usługi oraz realizować następujące prawnie
uzasadnione interesy biznesowe:
•
•
•

informować Państwa o naszych produktach i usługach, konkursach, ofertach, promocjach lub
wydarzeniach specjalnych, które według nas mogą Państwa interesować, lub gdy przystąpili
Państwo do programu lojalnościowego Subway®;
zwiększać Państwa indywidualny komfort korzystania z naszych restauracji i naszych usług
online;
weryfikować Państwa tożsamość lub komunikować się z Państwem odnośnie do Państwa działań
w związku z Usługami Subway;

•
•

•

•

zarządzać naszą działalnością, w tym opracowywać nowe produkty i usługi, prowadzić badania
dotyczące konsumentów i działań oraz oceniać skuteczność naszej sprzedaży, naszego
marketingu i reklamy;
korzystać z technologii dotyczących analiz i profilowania, aby zwiększać Państwa indywidualny
komfort korzystania; dostarczać treści (w tym treści reklamowe) dostosowane do Państwa
zainteresowań i informować Państwa o możliwościach korzystania z Usług Subway (aby uzyskać
więcej informacji, zob. „REKLAMY UKIERUNKOWANE” poniżej);
wiązać je lub łączyć z informacjami otrzymywanymi z innych źródeł, aby lepiej poznawać
Państwa potrzeby, korzystać z reklam opartych na zainteresowaniach lub reklamy
ukierunkowanej oraz zmieniać ukierunkowanie związane z Państwa komputerami bądź innymi
urządzeniami;
zapewniać bezpieczeństwo naszych sieci i systemów, w tym pomagać w diagnozowaniu
problemów technicznych i związanych z usługami, rozwiązywać problemy, błędy lub usterki
związane z Państwa kontem lub podejmowanymi działaniami.

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującego prawa:
•
•
•
•

zapewniać ochronę przed oszustwami i innymi przestępstwami, roszczeniami i zobowiązaniami;
wywiązywać się ze zobowiązań prawnych i stosować przyjęte przez nas zasady;
potwierdzać istnienie lub odpierać roszczenia prawne oraz
monitorować i zgłaszać problemy związane z zachowaniem zgodności.

W interesie publicznym:
•

możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, gdy mamy uzasadnione podstawy
przypuszczać, że występuje problem związany z bezpieczeństwem lub produktem, który musimy
ujawnić Państwu albo organom, a wykorzystanie Państwa danych zapobiegnie zagrożeniu dla
Państwa lub innych osób bądź potencjalnie takie zagrożenie zminimalizuje.

Za Państwa zgodą (o ile jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa) możemy wykorzystywać
gromadzone informacje do następujących celów:
•
•
•
•

aby wysyłać Państwu wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe na temat produktów i usług,
konkursów, ofert, promocji bądź wydarzeń specjalnych, które według nas mogą Państwa
zainteresować;
aby wysyłać Państwu wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe na temat produktów i usług
naszych partnerów biznesowych;
świadczyć usługi oparte na lokalizacji;
wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie.

Możemy wykorzystywać informacje gromadzone na Państwa temat w inny sposób, o czym
poinformujemy Państwa w momencie ich gromadzenia i poprosimy o zgodę na ich wykorzystanie, jeżeli
wymagają tego przepisy prawa.
4. UDOSTĘPNIANIE DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA INFORMACJI
Nie sprzedajemy żadnemu podmiotowi zewnętrznemu żadnych Państwa danych osobowych, w tym
Państwa imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail ani danych karty kredytowej.
Możemy jednak udostępniać informacje uzyskane od Państwa lub na Państwa temat spółkom należącym
do następujących kategorii w następujący sposób:

W obrębie Grupy Subway
Grupa Subway może udostępniać Państwa dane osobowe naszym podmiotom, aby obsługiwać nasze
programy lojalnościowe, przetwarzać zamówienia i prośby oraz rozbudowywać i promować naszą ofertę
produktów i usług. Członkowie Grupy Subway otrzymujący Państwa dane osobowe nie są upoważnieni
do wykorzystywania ani udostępniania tych danych z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej
Informacji o ochronie prywatności.
Osobom trzecim
Franczyzobiorcom Subway® i Agentom rozwoju. Jeżeli zdecydują się Państwo skontaktować z nami lub
przesłać nam ankietę dotyczącą Państwa wrażeń z wizyty w restauracji franczyzobiorcy Subway®,
możemy udostępnić Państwa dane temu franczyzobiorcy Subway®, aby umożliwić mu ustosunkowanie
się do Państwa żądania, pochwały lub skargi. Możemy także udostępniać Państwa dane Agentowi
rozwoju nadzorującemu działalność tej restauracji. Agenci rozwoju to niezależni wykonawcy
franczyzodawcy Subway® odpowiedzialni za rozwój franczyzy w określonym rejonie.
Niezależnym organizacjom nabywczym. W zależności od regionu możemy udostępniać Państwa dane
osobowe właściwym niezależnym organizacjom nabywczym na Państwa rynku oraz ich jednostkom
zależnym w związku z nabywaniem zaopatrzenia online, rejestracją kart podarunkowych i prowadzeniem
programów lojalnościowych.
Usługodawcom zewnętrznym. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe dostawcom, którzy
świadczą nam usługi, takim jak jednostki świadczące usługi biznesowe, profesjonalne albo wsparcia
technicznego. Obejmuje to w szczególności: usługodawców, którzy hostują albo obsługują Usługi
Subway; podmioty przetwarzające płatności; podmioty świadczące usługi przetwarzania danych albo
informatyczne; podmioty przeprowadzające badania naukowe i analizy; podmioty świadczące usługi
zarządzania obsługą klienta oraz personalizacji obsługi klienta. Nie zezwalamy naszym dostawcom na
wykorzystywanie ani udostępnianie tych informacji do celów innych niż świadczenie usług w naszym
imieniu.
Inne podmioty zewnętrzne: Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe naszym sponsorom,
partnerom, reklamodawcom, sieciom reklamodawców, serwerom reklamodawców i spółkom analitycznym
albo innym podmiotom zewnętrznym w związku z działaniami marketingowymi, promocyjnymi i innymi
ofertami jak również informowaniem o produktach. Możemy również udostępniać Państwa dane
podmiotom zewnętrznym, które określimy w momencie podawania przez Państwa danych osobowych
albo za Państwa zgodą.
Loterie, konkursy i promocje: Jeżeli zdecydują się Państwo wziąć udział w jednej z naszych loterii,
konkursów albo innych promocji, możemy ujawnić Państwa dane podmiotom zewnętrznym albo podać je
do wiadomości publicznej w związku z organizacją takiej promocji, zgodnie z wymaganiami przepisów
prawa, na podstawie oficjalnego regulaminu Promocji albo na innej podstawie, zgodnie z niniejszą
Informacją o ochronie prywatności.
Transfery biznesowe. Państwa dane osobowe uznaje się za aktywa spółki i mogą być one ujawniane albo
przekazywane osobie trzeciej w przypadku dokonywania zakupu albo proponowanego zakupu,
reorganizacji, sprzedaży, wynajęcia, fuzji, założenia spółki joint venture, cesji, połączenia jednostek
gospodarczych albo wszelkiego rodzaju przejęć, zbyć czy sfinansowania całości albo części działalności
biznesowej albo aktywów biznesowych czy udziałów (w tym w związku z ogłoszeniem upadłości albo
podobnym postępowaniem) Grupy Subway albo jej oddziału, aby mogli Państwo nadal otrzymywać te
same produkty czy usługi bądź prowadzić taką samą relację z podmiotem zewnętrznym.
Ujawnienia o charakterze prawnym. Możemy ujawniać Państwa dane, jeżeli naszym zdaniem ich
ujawnienie wymagane jest na mocy przepisów prawa, wezwania sądowego czy w ramach innego
postępowania prawnego, jeżeli naszym zdaniem ujawnienie jest niezbędne w celu egzekwowania
postanowień umownych albo postanowień naszych zasad albo jeżeli naszym zdaniem ujawnienie

pomoże nam chronić prawa, własność albo bezpieczeństwo Grupy Subway albo naszych klientów czy
partnerów.
Po uzyskaniu Państwa zgody. Możemy udostępniać Państwa dane innym spółkom, jeżeli udzielą nam
Państwo na to zgody albo zlecą nam udostępnienie tych danych.
Grupa Subway pozostaje odpowiedzialna za dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym w
celu przetwarzania w naszym imieniu w związku z działalnością naszej firmy, a ponadto ponosimy
odpowiedzialność w myśl niniejszej informacji o ochronie prywatności, jeśli nasze podmioty zewnętrzne
przetwarzają dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami tarczy ochrony prywatności, chyba że
Grupa Subway udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za kwestię będącą przyczyną szkód.
5. REKLAMY UKIERUNKOWANE
Narzędzia analityczne i umożliwiające śledzenie, z których korzystamy, takie jak Google Analytics, Adobe
Marketing Cloud, Facebook Customer Audience i inne, pozwalają nam śledzić, segmentować
i analizować korzystanie z Usług Subway oraz pomagają nam albo tym podmiotom zewnętrznym
przedstawiać Państwu bardziej ukierunkowane reklamy w Usługach Subway i w Internecie. Narzędzia te
mogą wykorzystywać technologie takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, tagi pikselowe, pliki
dziennika, pliki flash cookie i inne do gromadzenia i przechowywania danych nieosobowych.
Za naszą zgodą te podmioty zewnętrzne gromadzą i udostępniają nam informacje dotyczące wizyt w
naszych witrynach internetowych, mierzą i badają skuteczność naszych reklam, śledzą korzystanie ze
stron internetowych i ścieżki osób odwiedzających nasze witryny internetowe, pomagają nam targetować
nasze internetowe banery reklamowe w naszych witrynach internetowych i innych witrynach oraz śledzą
interakcje z naszymi internetowymi banerami i innymi łączami od naszych partnerów marketingowych do
naszej witryny internetowej. Mogą one również łączyć dane gromadzone na podstawie Państwa interakcji
z Usługami Subway z danymi gromadzonymi z innych źródeł.
Nie mamy dostępu ani kontroli nad sposobami korzystania przez te podmioty zewnętrzne z plików cookie
ani innych technologii śledzenia. Więcej informacji na temat możliwych wyborów dotyczących
gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych w związku z reklamami znaleźć można w Polityce
dotyczącej plików cookie Grupy Subway. Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia aktywności na
różnych urządzeniach lub aby odłączyć swoje urządzenia można również odwiedzić Witrynę internetową
Adobe.
6. REZYGNACJA
Pliki cookie i inne technologie
Informacje na temat sposobu rezygnacji z tych usług znaleźć można w Polityce dotyczącej plików cookie
Grupy Subway.
Komunikacja marketingowa
Jeżeli zgodzą się Państwo otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, mogą Państwo później z nich
zrezygnować, korzystając z instrukcji rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych, którą
Państwu wyślemy albo kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w części
„W jaki sposób można się z nami skontaktować” powyżej. W zależności od rodzaju wykorzystywanych
Usług Subway mogą mieć Państwo możliwość zmiany swoich preferencji odnośnie do otrzymywanych
wiadomości w części dotyczącej profilu w usłudze online, z której Państwo korzystają albo
w ustawieniach na swoim urządzeniu. W przypadkach, gdy aplikacje mobilne zezwalają na dostarczanie
powiadomień typu push, mogą Państwo również zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień,
przechodząc do ustawień telefonu i zaznaczając „wyłącz” przy opcji „Powiadomienia”.

Jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, nadal możemy wysyłać
do Państwa informacje na temat Państwa transakcji, kont, które Państwo u nas posiadają oraz wszelkich
zawodów, konkursów czy loterii, w których wzięli Państwo udział. Rezygnacja z otrzymywania jednego
rodzaju wiadomości nie oznacza rezygnacji z otrzymywania innych rodzajów wiadomości. Jeżeli na
przykład zrezygnują Państwo z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, mogą Państwo nadal
otrzymywać wiadomości marketingowe, jeżeli udzielili Państwo zgody na ich otrzymywanie. Należy
pamiętać, że jeżeli otrzymują Państwo wiadomości od franczyzobiorcy Subway®, rezygnację należy
złożyć bezpośrednio u niego.
Program lojalnościowy
Stany Zjednoczone i Kanada. Udział w programie lojalnościowym Subway® jest dobrowolny; mogą
Państwo zakończyć udział w programie lojalnościowym Subway®, korzystając z danych kontaktowych
podanych w części „W jaki sposób można się z nami skontaktować” powyżej; w takim przypadku wszelkie
dane zgromadzone za pośrednictwem programu zostaną usunięte, z wyjątkiem danych, które musimy
przechowywać na mocy przepisów prawa. Należy pamiętać, że dane uzyskane z innych interakcji
niezwiązanych z programem mogą pozostać w naszym posiadaniu.
Poziom międzynarodowy. Jeżeli chcieliby Państwo zrezygnować z udziału w międzynarodowym
programie lojalnościowym, proszę skontaktować się z niezależną organizacją nabywczą odpowiedzialną
za obsługę programu w regionie, w którym dokonali Państwo rejestracji. Listę wszystkich niezależnych
organizacji nabywczych i podlegających im regionów znaleźć można w części „Informacje otrzymywane
od podmiotów zewnętrznych” powyżej.
Preferencje dotyczące aplikacji umożliwiających śledzenie
Rezygnacja poprzez usunięcie. Mogą Państwo zrezygnować z przekazywania jakichkolwiek informacji za
pośrednictwem naszych aplikacji poprzez ich odinstalowanie. Mogą Państwo skorzystać ze
standardowych metod, takich jak odinstalowanie, opcje dostępne w aplikacji i procesy zarządzania
danymi dostępne na urządzeniu mobilnym. Po odinstalowaniu aplikacji wszystkie informacje
przechowywane w aplikacji zostaną usunięte, w tym wszelkie określone przez Państwa wcześniej
preferencje dotyczące zgody na określanie lokalizacji i zgoda na wysyłanie Państwu powiadomień typu
push albo jej brak. Po odinstalowaniu aplikacji i usunięciu preferencji nie będą Państwo otrzymywać
powiadomień typu push z aplikacji. Mogą Państwo również nie korzystać z funkcji aplikacji, w ramach
których gromadzone są określone rodzaje danych.
Rezygnacja z przekazywania informacji na temat lokalizacji. Mogą mieć Państwo możliwość zmienić
ustawienia swojego urządzenia, tak aby informacje dotyczące Państwa lokalizacji nie były przesyłane
nam ani podmiotom zewnętrznym, poprzez (a) dezaktywowanie usługi określania lokalizacji
w ustawieniach urządzenia; albo (b) nieudzielenie określonym witrynom internetowym albo aplikacjom
mobilnym zgody na uzyskiwanie dostępu do informacji na temat lokalizacji poprzez zmianę odpowiednich
preferencji i zezwoleń w urządzeniu mobilnym albo ustawieniach przeglądarki. Dane dotyczące Państwa
lokalizacji mogą być pozyskiwane za pośrednictwem Wi-Fi, technologii Bluetooth i innych ustawień
urządzenia. Więcej informacji znaleźć można w ustawieniach urządzenia.
7. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA
W określonych okolicznościach przysługują Państwu na mocy odnośnych przepisów o ochronie danych
prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Przysługujące Państwu prawa:
Dostęp do Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych
osobowych. Umożliwia to Państwu uzyskanie kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez
nas oraz sprawdzenia, czy przetwarzamy je w sposób zgodny z prawem. Mogą Państwo
w uzasadnionych przypadkach uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, kontaktując się z Biurem
ds. prywatności Grupy Subway w kwestii poprawności Państwa danych osobowych. Proszę pamiętać, że
możemy poprosić Państwa o podanie pewnych informacji celem potwierdzenia tożsamości i prawa

dostępu do danych, oraz aby móc odszukać i dostarczyć Państwu dane osobowe, które przechowujemy
na Państwa temat.
Przysługujące Państwu prawo do uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych
na Państwa temat nie jest prawem bezwzględnym. W niektórych okolicznościach obowiązujące przepisy
prawa lub wymogi regulacyjne pozwalają nam odmówić udostępnienia części lub całości tych danych
osobowych lub wymagają od nas takiej odmowy. Ponadto istnieje możliwość, że dane osobowe zostały
już zniszczone, usunięte lub zanonimizowane. Jeżeli nie będziemy w stanie udostępnić Państwu danych
osobowych, poinformujemy Państwa o przyczynach tej niemożności zgodnie z przepisami prawa lub
ograniczeniami regulacyjnymi.
Zmiana albo aktualizacja Państwa danych osobowych. Staramy się, aby dane osobowe znajdujące
się w naszym posiadaniu były poprawne, aktualne i kompletne. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane
osobowe są niezgodne z prawdą, niekompletne lub nieaktualne, mogą Państwo poprosić o ich zmianę
lub sprostowanie. Podejmiemy wszelkie właściwe kroki w celu wprowadzenia korekt oraz (jeżeli będzie to
konieczne) poinformowania agentów, usługodawców lub innych osób trzecich, którym przekazaliśmy
niedokładne informacje, aby ich dokumentacja również mogła zostać poprawiona lub zaktualizowana.
Zastrzegamy sobie jednak prawo do niezmieniania jakichkolwiek danych osobowych, które uważamy za
poprawne.
Usunięcie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
jeżeli ich dalsze przetwarzanie przez nas nie będzie prawnie uzasadnione. Mają Państwo również prawo
zażądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, jeśli skutecznie skorzystali Państwo z prawa
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (poniżej), jeśli przetwarzamy Państwa dane niezgodnie
z prawem albo jeśli przepisy prawa wymagają od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Należy
pamiętać, że nie zawsze możemy mieć możliwość spełnienia Państwa żądania usunięcia danych
z określonych powodów prawnych, o których powiadomimy Państwa w stosownych przypadkach
w momencie otrzymania Państwa żądania.
Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W pewnych okolicznościach
przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych.
To prawo ma zastosowanie w przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwagi na prawnie
uzasadniony interes (swój albo podmiotu zewnętrznego); mogą wyrazić Państwo sprzeciw, jeżeli czują,
że takie przetwarzanie danych narusza Państwa podstawowe prawa i wolności. Mają Państwo również
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy jednak wykazać, że mamy istotny prawnie
uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych albo zobowiązania prawne, które mają znaczenie
nadrzędne wobec Państwa praw i wolności.
Przenoszenie danych. Mogą Państwo zażądać zwrotu swoich danych osobowych albo ich przeniesienia
do podmiotu zewnętrznego. Przekażemy Państwu albo podmiotowi zewnętrznemu przez Państwa
wyznaczonemu Państwa dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu
maszynowego formacie. Należy zwrócić uwagę, że prawo to dotyczy tylko danych zautomatyzowanych,
co do których pierwotnie wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie ich przez nas albo jeśli korzystaliśmy
z tych danych przy wykonywaniu postanowień umowy zawartej z Państwem.
Prawa dotyczące ochrony prywatności mieszkańców Kalifornii. Przepisy prawa w Kalifornii dają
mieszkańcom Kalifornii prawo do żądania określonych informacji na temat tego, w jaki sposób ich dane
osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym albo spółkom stowarzyszonym do celów marketingu
bezpośredniego. Jeżeli są Państwo mieszkańcami Kalifornii i chcieliby wystosować takie żądanie, proszę
skontaktować się z nami, pisząc na adres privacy@subway.com i wpisując „Moje prawa dotyczące
ochrony prywatności jako mieszkańca Kalifornii” w temacie wiadomości.
Należy pamiętać, że jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych,
nadal możemy wysyłać do Państwa informacje na temat Państwa transakcji, kont, które Państwo u nas
posiadają oraz wszelkich zawodów, konkursów czy loterii, w których wzięli Państwo udział. Rezygnacja
z otrzymywania jednego rodzaju wiadomości nie oznacza rezygnacji z otrzymywania innych rodzajów

wiadomości. Jeżeli na przykład zrezygnują Państwo z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail,
mogą Państwo nadal otrzymywać wiadomości marketingowe, jeżeli udzielili Państwo zgody na ich
otrzymywanie. Należy pamiętać, że jeżeli otrzymują Państwo wiadomości od franczyzobiorcy Subway®,
rezygnację należy złożyć bezpośrednio u niego.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw określonych
powyżej, proszę się z nami skontaktować. Będziemy musieli otrzymać od Państwa określone
informacje, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość. Stanowi to zabezpieczenie
gwarantujące, że Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione komuś, kto nie jest uprawniony
do ich otrzymania.
8. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ I TARCZA PRYWATNOŚCI
Ze względu na globalny charakter naszej działalności możemy przekazywać i przetwarzać Państwa dane
osobowe na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów, które mogą nie zapewniać takiego samego
poziomu ochrony danych jak w Państwa kraju. Stosowane przez Grupę Subway praktyki w zakresie
ochrony prywatności są zgodne z wszelkimi krajowymi, narodowymi, stanowymi i miejscowymi
przepisami prawa dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych.
W przypadkach gdy korzystanie z Usług Subway przez naszych klientów wymaga przekazania danych
osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo Szwajcarii do krajów poza EOG,
wykorzystujemy następujące mechanizmy prawne – program Tarcza Prywatności UE-USA, program
Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA, Standardowe Klauzule Umowne oraz zgodę osoby, której dane
dotyczą.
Podmiot usługowy Grupy Subway®, Franchise World Headquarters (FWH) oraz nasze pozostałe
podmioty stowarzyszone z USA: Doctor’s Associates LLC, Franchisee Shipping Center Co., LLC, FWH
Technologies, LLC, Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd., Subway IP, Inc., Subway MyWay,
LLC, Subway Realty, LLC, Subway Real Estate, LLC przestrzegają postanowień programu Tarcza
Prywatności UE-USA oraz programu Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA w sposób opisany przez
Departament Handlu USA w zakresie danych osobowych przekazywanych z Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) i ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Nasze jednostki stowarzyszone na
terenie Stanów Zjednoczonych zaświadczają, że przestrzegają postanowień programu Tarcza
Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru i odpowiedzialności w zakresie dalszego przenoszenia,
bezpieczeństwa, rzetelności danych i ograniczenia celu, dostępu, a także wycofania i odpowiedzialności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy zasadami niniejszej Informacji o ochronie prywatności i zasadami
programu Tarcza Prywatności, zasady programu Tarcza Prywatności mają znaczenie nadrzędne. Aby
uzyskać więcej informacji dotyczących programu Tarczy Prywatności oraz zobaczyć nasz certyfikat,
należy odwiedzić witrynę https://www.privacyshield.gov.
Franchise World Headquarters i inne jednostki stowarzyszone na terenie Stanów Zjednoczonych
zobowiązują się do współpracy z organami ochrony danych UE (Data Protection Authorities, DPA) oraz
Szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (Swiss Federal Data Protection
and Information Commissioner, FDPIC) oraz przestrzegania zaleceń wydanych przez te organy
w odniesieniu do danych dotyczących osób i innych danych przekazywanych z UE i Szwajcarii.
Zgodnie z postanowieniami programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz programu Tarcza Prywatności
Szwajcaria-USA, Franchise World Headquarters i inne nasze jednostki stowarzyszone w Stanach
Zjednoczonych zobowiązują się do rozpatrywania skarg dotyczących Państwa prywatności i sposobu
gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Obywatele Unii Europejskiej
albo Szwajcarii mający pytania lub skargi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności powinni
najpierw skontaktować się z Biurem ds. prywatności Subway (patrz część „W jaki sposób można się
z nami skontaktować” powyżej).

Franchise World Headquarters i inne nasze jednostki stowarzyszone w Stanach Zjednoczonych
podlegają kontroli w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia postępowań wyjaśniających
i egzekwowania przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności dokonywanych przez Federalną
Komisję Handlu (Federal Trade Commission, FTC). W określonych okolicznościach, gdy Państwa skarga
dotycząca Tarczy Prywatności nie zostanie rozpatrzona przez nas w satysfakcjonujący sposób, mogą
Państwo przekazać tę skargę właściwemu Organowi ochrony danych
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm, ,
który powoła odpowiednią komisję w celu zbadania i rozpatrzenia skargi dotyczącej Tarczy Prywatności.
Będziemy w pełni stosować się do zaleceń organów zajmujących się ochroną danych osobowych
i podejmiemy wszystkie niezbędne kroki, aby usunąć wszelkie przypadki niezgodności z Zasadami
Tarczy Prywatności. Te niezależne mechanizmy rozstrzygania sporów są dostępne nieodpłatnie dla
obywateli krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii. W ramach Zasad Tarczy Prywatności przysługuje
Państwu również prawo do wystąpienia o wiążący arbitraż.
9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE
W zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa, przechowujemy Państwa dane osobowe (1) przez
okres konieczny do realizacji celów, w jakich były one gromadzone i zgodnie z niniejszą Informacją
o ochronie prywatności albo (2) jeżeli istnieje inna, określona w niniejszej Informacji o ochronie
prywatności albo w momencie gromadzenia danych podstawa prawna do przechowywania tych danych
przez okres dłuższy niż jest to konieczne do realizacji pierwotnego celu, w jakich zostały zgromadzone.
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest wyłącznie zgoda, usuniemy te dane osobowe po
wycofaniu przez Państwa zgody.
10. PRYWATNOŚĆ DZIECI
Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13. roku życia albo poniżej równoważnego
minimalnego wieku w zależności od systemu prawnego.
Jeżeli są Państwo rodzicami albo opiekunami prawnymi i uważają, że mogliśmy gromadzić dane na temat
Państwa dziecka, proszę skontaktować się z nami zgodnie z informacjami zawartymi w części „W jaki
sposób można się z nami skontaktować” powyżej.
Jeżeli dowiemy się, że nieświadomie gromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 13. roku życia albo
poniżej równoważnego minimalnego wieku w zależności od systemu prawnego, podejmiemy działania,
aby jak najszybciej usunąć te dane.
11. NASZE BEZPIECZEŃSTWO
Wiemy, jak ważne jest zapewnianie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Chronimy Państwa
dane, korzystając zabezpieczeń, w tym fizycznych, administracyjnych oraz technicznych środków
bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko utraty, niewłaściwego użycia, nieupoważnionego dostępu,
ujawnienia lub modyfikacji Państwa danych.
Choć wdrożyliśmy technologie i procedury bezpieczeństwa, aby dodatkowo zabezpieczyć Państwa dane
osobowe, nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa żadnego systemu. Należy mieć
na uwadze, że nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych danych osobowych,
które Państwo nam przekazują. Korzystają Państwo z Usług Subway i przekazują nam swoje dane na
własne ryzyko.
12. SPÓŁKI NALEŻĄCE DO NASZEJ GRUPY
Oto lista naszych podmiotów, które mogą przetwarzać Państwa dane osobowe:
Doctor's Associates LLC
Franchise World Headquarters, LLC

FWH Technologies, LLC
Sandwich and Salad Franchises of South Africa (Proprietary) Ltd.
SJ Marketing G.K.
Subway Brand Management & Consultant (Shanghai) Co., Ltd.
Subway Franchise Systems of Canada, ULC
Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. Sucursal Argentina
Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd.
Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V.
Subway Franchisee Advertising Fund Trust Ltd.
Subway Franchisee Canadian Advertising Trust
Subway Franchisee Gift Certificate Management Company, LLC
Subway International B.V. — Ekwador
Subway International B.V. — Oddział w Korei Południowej
Subway International B.V. — Oddział na Tajwanie
Subway International B.V.
Subway International de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Subway IP LLC
Subway Japan G.K.
Subway MyWay of Canada, ULC
Subway MyWay, LLC
Subway Partners Colombia C.V.
Subway Systems Colombia S.A.S.
Subway Realty e Desenvolvimento de Software do Brasil Ltda.
Subway Realty Limited
Subway Realty of France EURL
Subway Realty of Italy S.r.l.
Subway Realty of Spain, S.L.U.
Subway Realty of the Netherlands B.V. Merkezi Hollanda Istanbul Merkezi Şubesi
Subway Subs of Canada, ULC
Subway Systems Australia Pty. Ltd.
Subway Systems do Brasil Ltda.
Subway Restaurant Management (Shanghai) Co. Ltd.
Subway Systems India Private Limited
Subway Systems Middle East FZ-LLC
Subway Systems Singapore Pte. Ltd.
Subway Vermietungs-und Servicegesellschaft mbH
Subway Vermietungs-und Servicgesellschaft G.m.b.H. -organizachi slozka (Czechy)

Dziękujemy za przeczytanie naszej Informacji o ochronie prywatności. W przypadku
jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji albo sposobu, w jaki przetwarzamy
dane osobowe, proszę się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych
podanych w części „W jaki sposób można się z nami skontaktować?” w górnej części
niniejszego dokumentu.
Jeżeli nie będziemy w stanie rozwiać Państwa wątpliwości, mają Państwo prawo
skontaktować się z organem nadzorczym ds. ochrony prywatności danych w kraju,
w którym Państwo mieszkają lub pracują bądź w którym Państwa zdaniem przepisy
dotyczące ochrony prywatności danych zostały naruszone albo dochodzić środków
naprawczych przed sądami.

