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WPROWADZENIE 
Curtiss-Wright Corporation („Curtiss-Wright”, „nasz”, „nas”, „my”) jest administratorem danych osobowych, które zbieramy 
i przetwarzamy, a które są nam niezbędne do zarządzania naszą firmą i wypełniania naszych zobowiązań prawnych i 
umownych.   
 
Twoja prywatność jest dla nas ważna.  Niniejsza informacja dotycząca polityki prywatności w zakresie sposobu i przesłanek 
dla których Curtiss-Wright gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osób, które wchodzą w interakcję, komunikują się lub w 
inny sposób współpracują z Curtiss-Wright, w tym z naszymi filiami i podmiotami stowarzyszonymi oraz w zakresie praw, 
jakie przysługują tym osobom w odniesieniu do ich danych osobowych.   
 
Kiedy wchodzimy z Tobą w interakcję, możemy również przekazać Ci dodatkowe oświadczenia w zakresie polityki 
prywatności, dotyczące określonych działań związanych z przetwarzaniem lub zaoferować dodatkowy wybór sposobu, w 
jaki Curtiss-Wright przetwarza dane osobowe.      

Kliknij na jeden z poniższych linków, aby przejść do interesującej Cię sekcji: 
Kim jesteśmy 

Zasady przetwarzania danych osobowych  

Gromadzone przez nas dane osobowe  

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe 

Podstawa prawna, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

Udostępnianie danych osobowych 

Ochrona Twoich danych osobowych 

Przechowywanie Twoich informacji 

Twoje prawa, przysługujące Ci jako osobie, której dane dotyczą 

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentówa 

Zmiany w niniejszej Informacji dotyczącej ochrony prywatności 

Jak się z nami skontaktować 

KIM JESTEŚMY 
Zarejestrowany adres Curtiss-Wright Corporation to: 130 Harbour Place Drive, Suite 300, Davidson, NC 28036, U.S.A 
 
Penny & Giles Controls Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00843903, której zarejestrowany adres 
to 15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth International Airport, Christchurch, Dorset, BH23 6HH, Wielka 
Brytania , reprezentuje Curtiss-Wright Corporation w Europie.   

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Jako administrator danych, Curtiss-Wright odpowiada przed Tobą i organami nadzorczymi za sposób przetwarzania Twoich 
danych osobowych.  Curtiss-Wright zapewni, że dane osobowe będą: 

 Przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób. 
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 Gromadzone dla określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z 
tymi celami. 

 Odpowiednie, właściwe i ograniczone do tego, co niezbędne. Przykładowo, nie będziemy przechowywać więcej 
informacji, niż jest to wymagane dla określonego celu. 

 Dokładne i w razie potrzeby aktualizowane. Podjęte zostaną wszelkie uzasadnione kroki dla zapewnienia, że 
przechowywane przez nas dane osobowe są prawidłowe i nie wprowadzają w błąd w odniesieniu do jakichkolwiek 
faktów. 

 Nie będą przechowywane dłużej niż jest to dla nas niezbędne. Curtiss-Wright przestrzega standardowych okresów 
przechowywania danych, które w miarę możliwości są zgodne z wymaganiami w zakresie dokumentacji.  

 Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed 
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem. 

 Przetwarzane z uwzględnieniem wymagań odpowiedzialności oraz wyżej wymienionych zasad przetwarzania 
danych, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE 
 Informacje, które nam przekazujesz. Curtiss-Wright zbiera dane osobowe na różne sposoby. Kiedy kontaktujesz się 

z nami bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem naszych zewnętrznych dostawców usług, możemy poprosić 
Cię o podanie danych osobowych w celu świadczenia usługi lub przeprowadzenia transakcji, o którą się zwracasz.  
Na przykład, zbieramy dane w procesie rekrutacji, gdzie wymagamy wypełnienia formularzy, CV lub życiorysów, a 
Twój paszport lub inne oficjalne dokumenty tożsamości są często niezbędne w celu spełnienia wymagań 
związanych z wizytą w naszej lokalizacji. Możesz również przekazać nam swoje dane osobowe, gdy korespondujesz 
z nami, podczas rozmowy, spotkania lub innej oceny, lub gdy zwracasz się z zapytaniem, przekazujesz informację 
zwrotną a nawet kiedy zwracasz się o wsparcie jako klient.  Dane osobowe zbierane bezpośrednio od Ciebie mogą 
również obejmować:  

o Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, tytuł, nazwa firmy/organizacji, adres e-mail, numery 
telefonu i faksu oraz adres fizyczny (w tym ulica, miasto, stan, kod pocztowy i/lub kraj). 

o Dane rejestracyjne, takie jak informacje przekazane przez Ciebie podczas kontaktu z naszymi 
pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonu, podczas 
rejestracji konta w celu korzystania z jednej z naszych stron internetowych, w tym nazwy użytkowników i 
hasła lub podczas rejestracji w związku z wizytą w naszej lokalizacji. 

o Dane rekrutacyjne, w tym informacje przekazane w związku z aplikacją o pracę lub innym zapytaniem. 
o Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym Twoje preferencje marketingowe i subskrypcje naszych 

publikacji. 
o Dane dotyczące rozwoju biznesu, gdy Ty lub Twój pracodawca stajecie się partnerem biznesowym, 

dostawcą w ramach łańcucha dostaw, przedstawicielem lub dystrybutorem, lub gdy odbywamy z Tobą 
bezpośrednie spotkania. 

o Informacje finansowe, w tym informacje o kartach kredytowych lub inne informacje finansowe dotyczące 
kont służących nam do umożliwienia ułatwienia zakupu produktów i usług Curtiss-Wright, które mogą być 
dostępne na naszych stronach internetowych. 

o Należyta staranność, informacje dostarczone przez Ciebie pomogą nam w spełnieniu naszych 
uzasadnionych procesów należytej staranności, w tym weryfikacji tożsamości, zapobieganiu oszustwom, 
kontroli działalności przestępczej lub stron wykluczonych oraz innych zobowiązań prawnych i 
zawodowych.  

o Informacje dotyczące kontroli eksportu, takie jak Twoja narodowość, obywatelstwo i kraj zamieszkania 
lub inne dane osobowe, które pozwalają nam ocenić ryzyko skierowania produktów lub danych 
podlegających kontroli do miejsca przeznaczenia objętego embargiem lub innymi środkami kontroli 
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handlu oraz określić, czy zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu masz prawo do 
otrzymywania informacji o określonych technologiach. 

o Dane transakcyjne, w tym zapytania o nasze produkty i usługi oraz zamówienia na nasze produkty i usługi 
jak również szczegóły dotyczące płatności do Ciebie i od Ciebie, lub gdy w momencie składania przez 
Ciebie zamówienia lub podpisania z nami umowy, we własnym imieniu lub w imieniu swojego 
pracodawcy. 

o Informacje dotyczące rejestracji na wydarzenia, w tym informacje podawane przez Ciebie podczas 
wypełniania formularzy rejestracji elektronicznej.  

o Dane dotyczące dostępu fizycznego, dotyczące szczegółów Twoich wizyt w naszych obiektach. 
o Specjalne kategorie danych.  W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do zebrania od Ciebie 

danych osobowych specjalnej kategorii (wrażliwych).  Na przykład, w związku z rejestracją i zapewnieniem 
dostępu do wydarzenia lub seminarium, możemy poprosić o informacje na temat Twojego stanu zdrowia 
w celu zidentyfikowania i uwzględnienia Twojej ewentualnej niepełnosprawności lub specjalnych 
wymagań żywieniowych.  Zawsze zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa (np. 
fizyczne urządzenia zabezpieczające, szyfrowanie i ograniczenia dostępu) w zależności od charakteru 
danych i ryzyka związanego z ich zamierzonym wykorzystaniem. 

o Informacje o mediach społecznościowych.  Polityka prywatności, oświadczenia i wskazówki publikowane 
przez sieci mediów społecznościowych mają zastosowanie do korzystania z sieci mediów 
społecznościowych Curtiss-Wright. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i wskazówkami 
opublikowanymi w każdej sieci mediów społecznościowych, z której korzystasz.   Jeśli łączysz się z naszą 
stroną internetową za pośrednictwem sieci społecznościowej Curtiss-Wright, nie gromadzimy żadnych 
danych osobowych zgodnie z ustawieniami prywatności w każdej sieci społecznościowej.  

o Witryny stron trzecich.  Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do i ze witryn internetowych 
naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Te witryny internetowe osób 
trzecich mają własną politykę prywatności, za którą nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności.   

o Telewizja przemysłowa (CCTV).W niektórych lokalizacjach Curtiss-Wright będzie przetwarzać Twoje dane 
osobowe poprzez systemy nadzoru CCTV w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw, ochrony i 
zabezpieczenia naszych pracowników i gości oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z 
przepisów BHP. 

o Twoje opinie, w tym opinie na temat naszych stron internetowych, jak również ogólnie naszych 
produktów i usług. 

 Informacje, które automatycznie zbieramy o Tobie.  Nasze strony internetowe używają plików cookie i podobnych 
technologii, które zbierają określone informacje, dotyczące wizyty na stronie internetowej Curtiss-Wright.  Pliki 
cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu 
przechowywania danych, które mogą być przywołane przez serwer internetowy w domenie, która umieściła plik 
cookie.  Dane te to zazwyczaj ciągi cyfr i liter oraz inne informacje, które jednoznacznie identyfikują Twój komputer 
lub urządzenie mobilne. Pliki cookie spełniają wiele różnych funkcji, np. umożliwiają sprawne poruszanie się między 
stronami internetowymi i zapamiętują preferencje użytkownika.  Przykładowo: 

o Za każdym razem, gdy korzystasz z jednej z naszych stron internetowych, możemy automatycznie 
gromadzić informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia 
Twojego komputera lub urządzenia z Internetem, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, 
typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę. 

o Niektóre z gromadzonych przez nas informacji o Tobie dotyczą danych użytkowych.  Na przykład, w jaki 
sposób korzystasz z naszych stron internetowych, jakie strony przeglądasz, liczba przesłanych bajtów, 
linki, które klikasz i materiały, do których masz dostęp.  Możemy rejestrować datę i godzinę wejścia na 
stronę, stronę internetową, z której nastąpiło połączenie z jedną z naszych stron, Twoją lokalizację 
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geograficzną podczas wchodzenia na stronę oraz każdy numer telefonu użyty do połączenia z numerem 
telefonu kontaktowego podanego na naszej stronie internetowej oraz inne działania na stronach.   

o Używamy plików cookie do śledzenia sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony, ale nie używamy 
ich do podejmowania decyzji dotyczących Ciebie ani do wysyłania Ci informacji marketingowych drogą 
elektroniczną.  

o Wiele z tych informacji może stanowić dane osobowe, zwłaszcza w połączeniu z innymi zestawami 
danych.  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat plików cookie i innych podobnych 
technologii śledzenia, których używamy, w tym sposobu wyłączenia lub zablokowania naszych plików 
cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, należy zapoznać się z Polityką plików cookie na 
odwiedzanej stronie internetowej Curtiss-Wright.  Można również odwiedzić stronę 
www.aboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu, aby uzyskać wyczerpujące informacje na temat 
zarządzania plikami cookie. 

 W niektórych przypadkach, Curtiss-Wright zbiera dane osobowe od stron trzecich, takich jak referencje przekazane 
przez byłych pracodawców, kontakty osobiste lub informacje od dostawców usług weryfikacji danych.  W 
okolicznościach dozwolonych przez prawo, otrzymujemy dane osobowe z biur informacji kredytowej, rejestrów 
karnych i rejestru DBS (Wielka Brytania) oraz agencji monitorujących strony wykluczone.   

 Dane dzieci/osób nieletnich.  Strony internetowe Curtiss-Wright nie są skierowane do dzieci lub osób 
niepełnoletnich poniżej 16 roku życia i nie powinny być przez nie używane, a my świadomie nie przetwarzamy 
danych osobowych takich osób.  Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią w rozumieniu prawa Twojego kraju zamieszkania, 
nie powinieneś podawać danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych. 

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE 
Curtiss-Wright przetwarza Twoje dane osobowe dla uzasadnionych celów biznesowych, takich jak:  

 Firmowe dane kontaktowe. Curtiss-Wright będzie gromadzić i wykorzystywać firmowe informacje kontaktowe w 
celu nawiązania komunikacji lub zawarcia transakcji, w tym w celu przeprowadzenia badania due diligence, 
dostarczenia lub otrzymania produktu lub usługi. Przykładowo, możemy gromadzić i wykorzystywać te firmowe 
informacje kontaktowe w celu ułatwienia i zarządzania zamówieniami, umowami, gwarancjami, konserwacją i 
podobnymi funkcjami biznesowymi, do celów analizy kredytowej i windykacyjnych, dla wsparcia przestrzegania 
naszych wewnętrznych zgodności i wymogów prawnych oraz (w razie konieczności) w celu obrony naszych 
interesów i roszczeń. 

 Informacje o zasobach ludzkich. Aby wesprzeć obszar funkcjonalny Zasobów Ludzkich Curtiss-Wright w 
zakresie rekrutacji i pozyskiwania talentów, możesz przekazać nam informacje o sobie, takie jak życiorys, 
curriculum vitae, referencje zawodowe, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym oraz 
informacje o szkoleniach i certyfikatach zawodowych. Możemy wykorzystywać te informacje rozważając 
zatrudnienie, weryfikując dane lub kwalifikacje do zatrudnienia.  Możemy korzystać z usług osób trzecich 
(np. pośredników rekrutacyjnych) lub platform mediów społecznościowych w celu pozyskiwania, 
gromadzenia i przetwarzania podań o pracę. 

 Marketing.  W ramach naszej strategii marketingowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami 
będziemy dostarczać Ci informacje o usługach lub produktach, o które się do nas zwracasz, a także będziemy 
przesyłać Ci informacje marketingowe o naszych produktach i usługach.  Będziemy zbierać dane o Twojej 
aktywności online i identyfikować Twoje zainteresowania, abyśmy mogli dostarczać reklamy, które są dla Ciebie 
najbardziej odpowiednie. Będziemy zapraszać Cię na wydarzenia handlowe i w inny sposób komunikować się z 
Tobą w sprawie specjalnych ofert, nowości, ankiet, ofert specjalnych i w powiązanych kwestiach.  

 Sprzedaż.  Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do świadczenia Tobie usług lub 
przeprowadzania transakcji, o które się zwracasz, w tym między innymi do dostarczania informacji o 
produktach lub usługach Curtiss-Wright, które zakupiłeś lub z których korzystasz w inny sposób, 
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rejestrowania zakupionych produktów, przetwarzania zamówień na produkty, rozpatrywania roszczeń 
gwarancyjnych, wymiany instrukcji obsługi produktów, odpowiadania na zapytania kierowane do obsługi 
klienta oraz ułatwiania korzystania z naszych Stron. 

 Administracja techniczna.  Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do ochrony i ulepszania 
naszych sieci i systemów zgodnie z polityką i wytycznymi Curtiss-Wright Information Technology, w tym 
do zapewnienia skutecznego działania naszych stron internetowych, administracji technicznej, 
konserwacji i wsparcia, rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów 
statystycznych i ankietowych. 

 Bezpieczeństwo. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wspierania Programów 
bezpieczeństwa Curtiss-Wright, które zapewniają fizyczne bezpieczeństwo i kontrolę dostępu do naszych 
obiektów, biur, sprzętu i informacji. 

 Zdrowie i Bezpieczeństwo. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wsparcia naszych 
zobowiązań w zakresie krajowych i międzynarodowych przepisów BHP, w celu uzyskania porad z zakresu 
medycyny pracy, poprzez zapewnienie, że Curtiss-Wright przestrzega zobowiązań wobec osób 
niepełnosprawnych. 

 Egzekwowanie. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wsparcia w wykrywaniu, zapobieganiu i 
reagowaniu na oszustwa, naruszenia własności intelektualnej, naruszenia naszych warunków i zasad, naruszenia 
prawa lub inne nadużycia.  

PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
Curtiss-Wright będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie z powodów zgodnych z prawem.  Zgodnie z 
wymogami prawa, zapewnimy istnienie podstawy prawnej dla przetwarzania Twoich danych osobowych.  

 Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji ustaleń umownych z Tobą, będziemy przetwarzać Twoje dane 
osobowe mając za podstawę prawną KONTRAKT.  Przykładowo, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby 
dokonać płatności na Twoją rzecz zgodnie z wymogami umowy, którą możesz z nami zawrzeć, we własnym imieniu 
lub w imieniu Twojego pracodawcy.   

 Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak zgodność z 
obowiązującym prawem, przepisami lub nakazami sądowymi, będziemy przetwarzać Twoje dane 
osobowe mając za podstawę prawną OBOWIĄZEK PRAWNY. Przykładowo, często musimy przetwarzać 
dane osobowe z organizacjami takimi jak władze fiskalne, biura informacji kredytowej, rejestr DBS 
(Wielka Brytania) oraz agencje monitorujące strony wykluczone.   

 Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych i istnieje 
ważne uzasadnienie dla przetwarzania, a przetwarzanie odbywa się w sposób, który zgodnie z 
racjonalnymi oczekiwaniami ma minimalny wpływ na prawo do prywatności osoby fizycznej, będziemy 
przetwarzać Twoje dane osobowe mając za podstawę prawną UZASADNIONY INTERES.  

 Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do uzyskania zgody osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych, 
będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe mając za podstawę prawną ZGODĘ.  Dbamy o uzyskiwanie 
wszelkich zgód w drodze wyraźnego aktu potwierdzającego, stanowiącego dobrowolne, konkretne, 
świadome i jednoznaczne wskazanie zgody osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych (tj. 
pozytywne wyrażenie zgody).  Jeżeli przetwarzanie danych ma wiele celów, zgoda zostanie uzyskana dla 
każdego z nich.  WYRAŹNA ZGODA zostanie uzyskana przy użyciu bardzo jasnych i konkretnych 
oświadczeń, a wszelkie prośby o zgodę na przetwarzanie danych będą wyraźnie zaznaczone i oddzielone 
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od naszych zasad i warunków. Osoby fizyczne mogą w każdej chwili wycofać zgodę i odmówić udzielenia 
zgody bez szkody dla siebie. 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Curtiss-Wright nie będzie sprzedawać ani wymieniać informacji z żadną stroną trzecią.  Zgodnie z obowiązującym 
prawem i tylko wtedy, gdy takie ujawnienie jest konieczne, aby umożliwić naszym dostawcom usług świadczenie 
zakontraktowanych usług, Curtiss-Wright udostępni Twoje dane osobowe osobom trzecim, jak określono 
poniżej: 

 Curtiss-Wright Corporation.  Jesteśmy zobowiązani do udostępniania Twoich danych osobowych innym członkom 
naszej grupy, czyli naszym spółkom zależnym i spółkom należącym do grupy, jeśli jest to zasadnie konieczne dla 
uzasadnionych celów biznesowych określonych w niniejszej Informacji dotyczącej polityki prywatności.  

 Obowiązek prawny.  Prawo wymaga od nas ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu 
wywiązania się z obowiązku prawnego.  Przykładowo, jesteśmy zobowiązani do przekazania odpowiednich danych 
osobowych organom podatkowym lub na podstawie innych prawnie nakazanych czynności, takich jak śledztwa 
kryminalne, postępowania sądowe, ochrona Twoich praw, zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, 
klientów, sprzedawców i gości. 

 Dostawcy usług.  Curtiss-Wright będzie udostępniać Twoje dane osobowe zatwierdzonym dostawcom 
zewnętrznym, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie poufnych usług w naszym imieniu.  Przykładowo: 
hosting stron internetowych, zarządzanie relacjami z klientami, procesy rekrutacyjne, zarządzanie gośćmi, badanie 
due diligence klientów i dostawców, zarządzanie transakcjami finansowymi, monitorowanie stron wykluczonych, 
usługi informatyczne.  

 Dystrybutorzy i inni zaufani partnerzy biznesowi. Curtiss-Wright będzie udostępniać Twoje dane osobowe 
dystrybutorom i innym zaufanym partnerom biznesowym, którzy dystrybuują nasze produkty i inne usługi do 
Ciebie.   

 Transakcje biznesowe. Curtiss-Wright ujawni Twoje dane osobowe globalnym instytucjom finansowym, 
podmiotom rządowym i firmom przewozowym lub pocztowym zaangażowanym w realizację naszych 
transakcji biznesowych. 

 Fuzje i przejęcia. W pewnych okolicznościach Curtiss-Wright sprzeda, kupi, zbędzie, połączy się lub w inny sposób 
zreorganizuje naszą organizację.  W tym celu ujawnimy informacje, które przechowujemy na Twój temat w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia negocjacji lub realizacji fuzji, przejęcia, zbycia lub sprzedaży aktywów 
biznesowych.   

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH. 
Curtiss-Wright poważnie traktuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.  Stosujemy środki techniczne i 
organizacyjne zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem 
Twoich danych osobowych.  Środki te zapobiegają przypadkowej utracie Twoich danych osobowych, dostępowi 
do nich, ich zmianie, wykorzystaniu lub ujawnieniu w sposób nieuprawniony. Ponadto ograniczamy dostęp do 
Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych osób trzecich, które mają 
biznesową potrzebę ich poznania.  

 Przekazywanie za granicę.  Curtiss-Wright jest globalną organizacją amerykańską, a Twoje dane osobowe mogą 
być przekazywane, przechowywane lub wykorzystywane w różnych miejscach na świecie, takich jak USA, Wielka 
Brytania, Unia Europejska, Kostaryka, Kanada, Meksyk, Chiny i Indie i inne.  Oznacza to, że gdy zbieramy Twoje 
dane osobowe, mogą one być przetwarzane w krajach, w których obowiązują przepisy o ochronie danych 
osobowych różniące się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju.  

o Przekazujemy dane osobowe z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Szwajcarii do innych krajów, w tym 
takich, w których poziom ochrony danych nie został uznany przez władze Wielkiej Brytanii, Unii 
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Europejskiej i Szwajcarii za odpowiedni.  Przykładowo, ich prawo może nie gwarantować Ci takich samych 
praw do prywatności lub mogą one nie być w stanie rozpatrzyć Twoich skarg.   

o Podczas takiego przekazywania danych stosujemy obowiązujące mechanizmy prawne, takie jak 
standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub brytyjska Międzynarodowa Umowa o 
Przekazywaniu Danych, które pomagają Twoje chronić prawa i umożliwiają, aby te zabezpieczenia były 
przekazywane wraz z Twoimi danymi. 

 Środki techniczne i organizacyjne. Wszystkie filie Curtiss-Wright i agencje zewnętrzne są zobowiązane do 
przestrzegania postanowień niniejszej Informacji dotyczącej polityki prywatności i wdrożą umowne lub inne środki 
zabezpieczające w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich praw do prywatności i danych 
osobowych, zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju zamieszkania.  Środki te nakładają na nas obowiązek 
zachowania poufności oraz obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. 

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Cię 
oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani. 

PRZECHOWYWANIE TWOICH INFORMACJI 
Twoje dane osobowe będą przechowywane w systemach i obiektach będących własnością lub zarządzanych przez Curtiss-
Wright lub naszych zatwierdzonych dostawców zewnętrznych. Mogą być one przechowywane w systemach i obiektach 
zlokalizowanych zarówno na terenie EOG, jak i poza nim.  Twoje dane mogą być przechowywane na systemach i w 
obiektach znajdujących się w krajach zatwierdzonych przez UE i Wielką Brytanię oraz na serwerach znajdujących się w 
krajach niezatwierdzonych przez UE i Wielką Brytanię. W Curtiss-Wright Twoje informacje będą przechowywane w naszych 
zabezpieczonych systemach. 

 Zatrzymanie Twoich danych osobowych. Polityka Curtiss-Wright przewiduje zatrzymanie tylko tych zapisów, które 
są wymagane do skutecznego prowadzenia naszej działalności oraz do spełnienia naszych zobowiązań wobec osób, 
których dane osobowe przetwarzamy.  Curtiss-Wright zatrzyma Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami 
prawnymi i regulacyjnymi.  Oznacza to, że zatrzymamy Twoje dane osobowe na okres nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, dla których je przetwarzamy. 

 Gdy tylko dane osobowe przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane, 
zostaną one zanonimizowane (jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo), usunięte lub 
zniszczone. 

TWOJE PRAWA, PRZYSŁUGUJĄCE CI JAKO OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
Krajowe i międzynarodowe prawo ochrony danych reguluje przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, zaś Tobie 
mogą przysługiwać pewne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.  Możesz mieć prawo do: 

 Bycia informowanym o gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych osobowych. Informacje te przekazano Ci w 
niniejszej Informacji dotyczącej polityki prywatności. 

 Dostępu do Twoich danych osobowych.  Umożliwia Ci ono uzyskanie kopii Twoich danych osobowych 
oraz innych informacji uzupełniających (w dużej mierze odpowiadają one informacjom, które podaliśmy 
już w niniejszej informacji dotyczącej polityki prywatności).  Dzięki temu jesteś w stanie zrozumieć, w jaki 
sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane oraz sprawdzić, czy robimy to zgodnie z prawem. 

 Zażądania usunięcia lub zniszczenia, w określonych okolicznościach, Twoich danych osobowych.  Przykładowo, 
jeśli (i) nie występuje już konieczność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów, dla których 
zostały zebrane lub (ii) wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie przez nas, o ile zgoda stanowi podstawę prawną, na 
której opieramy się aby przetwarzać Twoje dane osobowe lub (iii) Twoje dane osobowe były przetwarzane 
niezgodnie z prawem lub (iv) konieczne jest usunięcie przez nas Twoich danych osobowych w celu zachowania 
zgodności z obowiązującym prawem. 
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 Poprawy niedokładnych dane osobowe lub w razie potrzeby ich aktualizacji. Ważne jest, aby dane 
osobowe, które posiadamy na Twój temat były dokładne i aktualne. Poinformuje nas, jeśli Twoje dane 
osobowe ulegną zmianie w trakcie współpracy z nami. 

 Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich informacji osobowych lub wystąpienia do nas o ograniczenie 
lub zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, które może spowodować lub powoduje szkodę lub 
niepokój.   

 Zażądania przeniesienia Twoich danych osobowych. Przenoszalność danych pozwala na uzyskanie i 
ponowne wykorzystanie Twoich danych osobowych do Twoich własnych celów w różnych usługach 
informatycznych, być może w różnych organizacjach.  

 Zażądania zaprzestania wykorzystywania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego.  Jest to prawo 
absolutne.   

 Niewyrażenia zgody na podejmowanie decyzji w odniesieniu do Ciebie opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji lub profilowaniu oraz poznania logiki, związanej z takim podejmowaniem decyzji lub 
profilowaniem, jeśli decyzja ta wywołuje skutki prawne w stosunku do Ciebie lub znacząco Cię dotyczy.  

 
Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za nadzór nad zgodnością z prawem 
ochrony danych w jego jurysdykcji w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli 
uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest zgodne z prawem ochrony danych.  
 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w danym kraju, w tym sposób kontaktowania się z 
odpowiednim organem nadzorczym, są dostępne tutaj: Global Privacy Laws.  Aby uzyskać dalsze wskazówki, prosimy o 
kontakt z inspektorem ochrony danych Curtiss-Wright DPO@curtisswright.com.  Jednak firma Curtiss-Wright pozostanie 
wdzięczna za możliwość odniesienia się do Twoich obaw, więc prosimy o kontakt w sprawie wszelkich skarg, jakie możesz 
mieć.  Nie będziemy dyskryminować osób fizycznych za korzystanie z ich praw do prywatności danych. 
 
Pamiętaj, że nie wszystkie prawa osób, których dane dotyczą, są bezwzględne i będą miały zastosowanie tylko w 
określonych okolicznościach.  Curtiss-Wright ułatwi Ci skorzystanie z praw, które mają zastosowanie do Ciebie zgodnie z 
obowiązującym prawem. Jednakże, nawet jeśli Twoje dane osobowe nie są chronione lub w inny sposób podlegają 
przepisom o ochronie danych, możemy starać się uwzględnić wszelkie Twoje żądania lub zapytania dotyczące naszych 
działań związanych z przetwarzaniem danych. Jeśli masz pytania dotyczące swoich praw lub chcesz z nich skorzystać, 
możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Informacji dotyczącej 
polityki prywatności. 

KALIFORNIJSKA USTAWA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW 
Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) weszła w życie w 1 stycznia 2020 r. i stworzyła kilka praw 
dla mieszkańców Kalifornii. Rezydent Kalifornii to osoba fizyczna (w przeciwieństwie do korporacji lub innego podmiotu 
gospodarczego), który zamieszkuje w Kalifornii, nawet jeśli osoba jest tymczasowo poza terytorium stanu. 

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z CCPA. Zgodnie z CCPA, dane osobowe są 
zdefiniowane jako informacje, które identyfikują, odnoszą się lub mogą być w sposób uzasadniony powiązane z Tobą lub 
Twoją rodziną. CCPA nie obejmuje publicznie dostępnych informacji pochodzących z rejestrów władz federalnych, 
stanowych lub lokalnych 

Informacje zawarte w tej sekcji są wymagane przez CCPA i uzupełniają oraz są uzupełniane przez niniejszą Informację 
dotyczącą polityki prywatności.   

 Zasady.  Curtiss-Wright zapewni, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych 
osobowych.  Odwiedź sekcję Principles For Processing Personal Data. 
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 Przetwarzanie informacji osobowych.  Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je 
uzyskujemy, jakie są nasze cele biznesowe związane z ich gromadzeniem oraz komu udostępniamy te dane: 

o Informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych oraz źródeł tych informacji znajdują się 
w sekcji Personal Information We Collect. 

o Aby dowiedzieć się, dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z sekcją Why We Process 
Your Personal Information. 

o Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim z różnych powodów biznesowych i handlowych.  Kategorie 
odbiorców zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe, podano w sekcji Sharing Your Personal 
Data.  

 Sprzedaż.  Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych, dlatego nie oferujemy możliwości rezygnacji ze sprzedaży 
danych osobowych. 

 Prawa  Przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Masz prawo do: 
o Poznania kategorii danych osobowych, które gromadzimy. 
o Poznania konkretnych danych osobowych, które gromadzimy.  
o Poznania kategorii źródeł, z których zbieramy dane osobowe. 
o Poznania celów, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe. 
o Poznania kategorii stron trzecich, którym udostępniamy Twoje dane osobowe. 
o Poznania kategorii informacji, które sprzedajemy lub ujawniamy stronom trzecim. 
o Zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. 

Pamiętaj, że nie wszystkie prawa są bezwzględne i mogą mieć zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. Zgodnie z 
obowiązującym prawem i procesami, które mogą wymagać weryfikacji tożsamości, Curtiss-Wright przekaże Ci żądane 
informacje za okres 12 miesięcy poprzedzających żądanie, bezpłatnie i w ciągu 30 dni. 

 Ujawnianie żądań o dostęp do danych przez osoby, których dane dotyczą.  CCPA wymaga od nas ujawnienia 
liczby otrzymanych żądań, zrealizowanych w całości lub w części, lub odrzuconych.  Żądania o dostęp do danych 
osobowych, jak opisano powyżej, są rozpatrywane w ciągu 30 dni.   

o W ciągu 2021 r. do Curtiss-Wright nie wpłynęły żadne wnioski o dostęp do danych osobowych. 
 Zapobieganie dyskryminacji.  CCPA zabrania dyskryminacji w korzystaniu z Twoich praw.  Dyskryminacja może 

obejmować odmowę towarów lub usług, świadczenie usług na innym poziomie lub o innej jakości albo stosowanie 
innych cen.  Jeśli zechcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, nie będziesz dyskryminowany. 

o Jeśli jednak odmówisz podania swoich danych osobowych Curtiss-Wright lub zażądasz od nas ich 
usunięcia, a dane osobowe są nam niezbędne do dostarczenia Ci towarów lub usług, możemy nie być w 
stanie zrealizować tej transakcji. 

Żądania te można składać samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. Jeśli masz pytania dotyczące 
swoich praw lub chcesz z nich skorzystać, Ty lub Twój przedstawiciel możecie skontaktować się z nami, korzystając z danych 
kontaktowych podanych na końcu niniejszej Informacji dotyczącej polityki prywatności.   

 Bezpieczeństwo.  Curtiss-Wright poważnie traktuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.  Odwiedź sekcję 
Protecting Your Personal Data 

 Skargi  Masz również prawo do złożenia skargi do Kalifornijskiego Biura Prokuratora Generalnego, który jest 
odpowiedzialny za nadzorowanie zgodności z CCPA, dotyczącej zbierania przez nas i wykorzystywania Twoich 
danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest zgodne z CCPA.  

Jeżeli uważasz, że firma Curtiss-Wright naruszyła CCPA, możesz złożyć Consumer Complaint do Biura Prokuratora 
Generalnego. Jeżeli zdecydujesz się na złożenie skargi, ciąży na Ciebie obowiązek dokładnego wyjaśnienia, w jaki 
sposób firma Curtiss-Wright naruszyła CCPA oraz opisania kiedy i w jaki sposób doszło do naruszenia. 
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Jednak firma Curtiss-Wright pozostanie wdzięczna za możliwość odniesienia się do Twoich obaw, więc prosimy o 
kontakt w sprawie wszelkich skarg, jakie możesz mieć.  Nie będziemy dyskryminować osób fizycznych za 
korzystanie z ich praw do prywatności danych. 

ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRYWATNOŚCI 
Co najmniej raz na 12 miesięcy będziemy dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Informacji dotyczącej ochrony 
prywatności.  Kiedy to zrobimy, zmienimy datę „ostatniej aktualizacji” na górze informacji dotyczącej ochrony prywatności i 
podejmiemy dodatkowe kroki, które mogą być wymagane przez prawo.  Sprawdzaj regularnie datę aktualizacji, aby zawsze 
mieć pełną świadomość tego, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i jak są one wykorzystywane. 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy 
o kontakt z inspektorem ochrony danych Curtiss-Wright:  

 Pocztą tradycyjną 
Data Protection Officer 
Curtiss-Wright 
15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth Airport, Christchurch, BH23 6HH, UK. 

 Pocztą elektroniczną  
DPO@curtisswright.com 

 Telefonicznie 
+44 (0) 1202 034000 

 
 


