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Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2017 r.
Niniejszy dokument zawiera informacje o danych gromadzonych,
wykorzystywanych i udostępnianych przez nas, a także o naszym zaangażowaniu we
właściwe ich wykorzystanie.

Informacje firmy McAfee o ochronie prywatności Firma
McAfee, LLC oraz jej podmioty powiązane, z którymi Użytkownik utrzymuje stosunki
handlowe („McAfee”, „firma”, „my”) bardzo dbają o prywatność, ochronę i
bezpieczeństwo Użytkownika online, a wszystkie te elementy stanowią istotną część
naszej najważniejszej misji: chronienia użytkowników naszych produktów i usług
(„Użytkownika”, „Użytkowników”) od zagrożenia kradzieżą, zakłóceniami i
nieupoważnionym dostępem do ich informacji i działań w Internecie. Niniejsze
Informacje o ochronie prywatności („Informacje”) zostały przygotowana, aby
przedstawić użytkownikom sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania
ich danych osobowych.
Niniejsze informacje o ochronie prywatności dotyczą danych osobowych
uzyskiwanych od użytkowników indywidualnych za pośrednictwem naszych witryn
sieci Web, produktów, usług i aplikacji internetowych (zwanych łącznie „Usługami”).
Ponadto, niektóre z naszych produktów i usług, takie jak szereg aplikacji mobilnych
(„Aplikacji”) podlega odrębnym informacjom o ochronie prywatności. Jeśli dla
danego produktu lub usługi obowiązują odrębne informacje o ochronie prywatności,
na przykład nasze Oświadczenie o ochronie prywatności w aplikacjach mobilnych,
zamieścimy ją w naszej witrynie sieci Web („Witrynie”).
Uzyskując dostęp lub korzystając z naszych Usług Użytkownik potwierdza
zapoznanie się z niniejszymi Informacjami i zrozumienie ich treści. Korzystanie przez
Użytkownika z naszych Usług oraz wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają
niniejszym Informacjom oraz naszej Umowie licencyjnej (włącznie z ewentualnie
obowiązującymi ograniczeniami odszkodowań i rozstrzygania sporów).

W miarę rozwoju firmy McAfee zmienia się nasza działalność, a zatem możemy
aktualizować niniejsze Informacje lub inne informacje o ochronie prywatności
wydane dla poszczególnych produktów w dowolnej chwili wedle naszego uznania,
by uwzględnić takie zmiany. Jeśli zmiany będą istotne, zamieścimy je tutaj z
wyprzedzeniem, a jeśli zmiany prawdopodobnie wpłyną na użytkownika osobiście —
podejmiemy również próbę bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem (na przykład
pocztą elektroniczną, jeśli będziemy dysponować jego adresem e-mail). Ważne jest,
by użytkownik sprawdzał od czasu do czasu i upewniał się, czy zapoznał się z
aktualną wersją niniejszych Informacji.

Dlaczego zbieramy informacje i dane?
Prowadzimy naszą działalność w oparciu o szereg informacji. W niektórych
przypadkach informacje te mogą obejmować dane, które mogą służyć do
identyfikacji konkretnej osoby, zwane również Danymi osobowymi. W niniejszych
Informacjach podajemy wiele przykładów sposobu wykorzystywania zbieranych
przez nas Danych osobowych i dlaczego jest to ważne. Na przykład, gdy klient
kupuje jeden z naszych produktów musimy zapisać jego nazwisko, adres e-mail i
dane płatnicze w celu zrealizowania transakcji. Zbieramy Dane osobowe między
innymi z następujących względów:
•
•
•

•
•
•

udostępnianie naszych produktów i usług, w tym naszych Aplikacji i niniejszej
Witryny i udoskonalanie ich z czasem;
umożliwienie użytkownikom pobierania i zakupu produktów i usług;
personalizacja kontaktów z użytkownikiem i zarządzanie nimi, w tym
przedstawianie użytkownikowi produktów i usług, które mogą go
zainteresować bądź obsługa klienta;
badanie zapytań lub zdarzeń, reagowanie na nie i zarządzanie nimi;
współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i regulacyjnymi oraz
odpowiadanie na ich zapytania; oraz
kwestie badań związanych z naszą działalnością, takie jak zagrożenia dla
bezpieczeństwa i podatność na ataki.

Jakiego rodzaju Dane osobowe zbieramy?
Poniżej wymieniono przykładowe rodzaje danych osobowych, które mogą być
gromadzone. Konkretny rodzaj danych zbieranych przez nas zależy od Usług, z
jakich korzysta użytkownik:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dane kontaktowe (takie jak nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i
numer telefonu);
dane płatnicze (w tym numery kart płatniczych, adres do rachunku oraz dane
rachunku bankowego);
historia zakupów w firmie McAfee bądź korzystania produktu/usługi;
dane do logowania na konto;
lokalizacja użytkownika;
zainteresowania użytkownika;
dane demograficzne;
zdjęcia, obrazy, filmy i powiązane funkcje skrótu; lub
dane biometryczne, takie jak odciski palców bądź nagrania głosu.

Oprócz powyższych danych możemy również zbierać inne informacje związane z
interakcjami użytkowników z naszymi Usługami bądź korzystaniem z naszych Usług
(„Dane dotyczące użytkowania”). Duża część tych Danych dotyczących użytkowania,
na przykład dane przeglądania i łączne statystyki użytkowania, zasadniczo nie
pozwala na identyfikację konkretnych osób. Z drugiej strony, niektóre z Danych
użytkowania samodzielnie bądź w połączeniu lub powiązaniu z Danymi osobowymi
mogą umożliwić odkrycie tożsamości użytkownika. W takich przypadkach dane
łączone traktujemy jak Dane osobowe. W wielu przypadkach Dane dotyczące
użytkowania zbierane są automatycznie przez systemy lub technologie takie jak pliki
cookie (więcej informacji o Informacjach gromadzonych automatycznie można
znaleźć poniżej).
Poniżej wymieniono przykładowe rodzaje Danych dotyczących użytkowania, które
mogą być gromadzone przez firmę McAfee z przeglądarki internetowej użytkownika
lub w wyniku korzystania z naszych produktów i usług:
•

Dane komputerów, urządzeń, aplikacji i sieci użytkownika (w tym adres IP
właściwości przeglądarki, nr identyfikacyjny urządzenia, system operacyjny i
preferencje językowe);

•

działania w naszych witrynach sieci Web i zwyczaje dotyczące korzystania z
produktów i usług (w tym adresy URL odwołania, daty i godziny wizyt w
witrynie oraz dane przeglądania);

•

dane na temat korzystania z Internetu, Aplikacji lub sieci (w tym adresy URL
lub nazwy domen odwiedzanych witryn sieci Web, informacje o aplikacjach,
które próbują uzyskać dostęp do sieci użytkownika lub dane na temat ruchu);

•

Dane na temat plików i komunikacji, np. potencjalne złośliwe
oprogramowanie lub spam (które mogą obejmować pliki komputerowe,
wiadomości e-mail i załączniki, adresy poczty e-mail, metadane i dane
dotyczące ruchu w sieci albo fragmenty lub skróty dowolnych z tych
informacji — plik skrótu to plik, który został przekształcony na numeryczny
ciąg znaków przez algorytm matematyczny).

Jak zbieramy informacje?
Informacje zbieramy bezpośrednio od użytkownika oraz automatycznie podczas
korzystania przez niego z naszych Usług, a czasami od osób trzecich.
Informacje podawane przez użytkownika: Zwykle bezpośrednio od użytkownika
zbieramy dane kontaktowe, dane płatnicze lub do rachunku oraz informacje na
temat kontaktów z nami, na przykład treść zapytań zgłaszanych przez użytkownika
do obsługi klienta, wysyłanych recenzji naszych produktów czy odpowiedzi w
ankietach. W większości przypadków to użytkownik decyduje, ile informacji chce
nam udostępnić, aczkolwiek nieudostępnienie wymaganych informacji może
ograniczać użytkownikowi możliwości udziału w niektórych czynnościach, na
przykład dane płatnicze są konieczne do zrealizowania zakupu.
Informacje zbierane automatycznie: Gdy użytkownik korzysta z naszej Witryny i
Usług bądź wykonuje na nich jakiekolwiek czynności, dostajemy i przechowujemy
informacje generowane podczas jego aktywności, takie jak Dane na temat
użytkowania i inne informacje zbierane automatycznie z przeglądarki lub urządzenia
mobilnego użytkownika. Do informacji tych mogą należeć adres IP użytkownika, typ
i wersja przeglądarki, preferowany język, położenie geograficzne ustalane za
pomocą adresu IP lub systemu GPS, technologii bezprzewodowej lub Bluetooth na
urządzeniu użytkownika, system operacyjny i platforma komputerowa, historia
zakupów, pełne dane przeglądania URL do naszej Witryny, za pośrednictwem i z
naszej Witryny, w tym data i godzina, przeglądane lub wyszukiwane produkty oraz
odwiedzone obszary naszej Witryny. Możemy również rejestrować czas trwania
wizyty i liczby odwiedzin oraz zakupu lub korzystania z Usług. Możemy przypisać
użytkownikowi jeden lub więcej unikalnych identyfikatorów, by móc łatwiej śledzić
jego odwiedziny w przyszłości.
W większości przypadków informacje te generowane są przez różne technologie
śledzenia. Technologie śledzenia to na przykład „pliki cookie”, „pliki cookie Flash”,

„sygnały nawigacyjne w sieci Web” czy „robaki sieci Web” i „przezroczyste obrazy
GIF”. O sposobie wykorzystywania przez nas plików cookie i innych technologii
śledzenia można przeczytać tutaj, podobnie jak o opcjach, jakie użytkownik może
wybrać, by ograniczyć ich wykorzystywanie.
Więcej informacji o plikach cookie i podobnych wykorzystywanych przez nas
technologiach można znaleźć w naszych Informacjach o plikach cookie.
Informacje z innych źródeł: Jeśli otrzymamy jakiekolwiek informacje na temat
użytkownika z innych źródeł, możemy je dodać do już posiadanych o nim informacji.
Na przykład jeśli otrzymamy listę abonentów publikacji i zauważymy, że dana osoba
jest użytkownikiem naszych produktów i jednocześnie abonentem, możemy
połączyć te informacje. Do przykładowych informacji, jakie możemy otrzymywać z
innych źródeł należą zaktualizowane informacje o dostawie lub płatności, które
wykorzystujemy do korygowania naszych zapisów, informacje o zakupie lub
wykupie, informacje o obsłudze klienta bądź rejestracji, wyświetlenie strony,
wyszukiwane terminy oraz informacje o wynikach wyszukiwania od partnerów
biznesowych oraz dane kredytowe lub identyfikacyjne służące nam do zapobiegania
oszustwom i wykrywania ich.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?
Każde włączenie urządzenia, połączenie się z siecią lub otwarcie pliku sprawia, że
użytkownik jest narażony na istotne zagrożenie ze strony hakerów, złośliwego
oprogramowania, oprogramowania szpiegującego i innych form
nieautoryzowanego dostępu do jego danych i systemów. Produkty i usługi
zabezpieczające, takie jak firmy McAfee, mają za zadanie wspomagać ochronę
użytkownika przed tymi zagrożeniami.
Ochrona i wykrywanie zagrożeń. Gromadząc i przetwarzając dane, w tym
Dane osobowe, firma McAfee może pomóc w przewidywaniu zagrożeń i lepiej
chronić użytkownika oraz jego urządzenia i informacje. McAfee może
wykorzystywać informacje użytkownika na przykład do:
•

•

analizy danych przesyłanych do/z urządzeń użytkownika w celu
wyodrębnienia i zidentyfikowania zagrożeń, słabych punktów,
podejrzanej aktywności i ataków;
oceny reputacji urządzenia lub pliku, by doradzić użytkownikowi, czy
powinien udzielić mu dostępu;

•
•

uczestnictwa w sieciach analizy zagrożeń i prowadzenia badań i analizy, w tym
badań rynkowych i konsumenckich i analizy tendencji; oraz
dostosowywania produktów i usług, by reagowały na nowe zagrożenia.

Cele biznesowe. Oprócz tego, możemy wykorzystywać Dane osobowe w innych
celach biznesowych, w tym do:
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

analizowania zachowań użytkowników korzystających z produktów i usług
McAfee w celu dostosowania ich
do indywidualnych preferencji;
zakładania i prowadzenia kont McAfee;
pobierania i realizacji płatności oraz kończenia transakcji;
zapewniania obsługi klienta, zarządzania subskrypcjami oraz reagowania na
prośby,
pytania i uwagi;
ogłaszania specjalnych wydarzeń, programów,
ankiet, konkursów, loterii i innych ofert i promocji oraz zarządzanie udziałem
w tychże wydarzeniach;
umożliwiania umieszczania postów na naszych blogach oraz innych
komunikatów;
dostosowywania do indywidualnych potrzeb, do dokonywania pomiarów
oraz do poprawy naszych witryn sieci Web, produktów, usług i
reklam;
analizowania i opracowywania nowych produktów, usług i witryn sieci Web;
prowadzenia księgowości, kontroli, wystawiania rachunków, dokonywania
rozliczeń i pobierania opłat;
zapobiegania, wykrywania, rozpoznawania, badania, potencjalnych lub
rzeczywistych roszczeń, zobowiązań, czynów zabronionych i działalności
przestępczej, reagowania na nie i ochrony przed nimi;
utrzymywania zgodności z obowiązującymi wymogami prawa, umowami i
politykami oraz egzekwowania ich oraz
realizowania innych działań spójnych z niniejszymi Informacjami.

Przetwarzanie danych w ramach Usług. Przetwarzanie pewnych informacji jest
również nierozerwalnie związane z naszymi Usługami. Jeśli użytkownik instaluje
jeden z naszych produktów lub jedną z naszych usług lub jeśli korzysta z jednego z
naszych produktów lub jednej z naszych usług, oprogramowanie działa w tle

systemu komputerowego lub środowiska urządzenia, wykonując określone działania
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę prywatności, takie jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

ochrona przed SPAMEM;
ochrona antywirusowa;
wykrywanie nieautoryzowanego dostępu, zapobieganie mu oraz ochrona
przed nim;
zapobieganie zagrożeniom i przewidywanie ich;
ochrona sieci;
szyfrowanie danych;
blokada urządzenia przenośnego; oraz
działania związane z kopiami zapasowymi i przywracaniem.

Aktualizowanie produktów i raportowanie. Nasze produkty i usługi mogą również
przetwarzać określone dane w celu dostarczenia aktualizacji i raportów. Te funkcje
aktualizujące mogą sprawdzać system użytkownika w celu określenia, czy pliki
związane z usługami wymagają odświeżenia lub uaktualnienia. Produkty i usługi
mogą na przykład przekazywać pliki raportów do firmy McAfee. Te pliki zawierają
informacje, w tym liczbę sprawdzonych, podejrzanych, zainfekowanych lub
niechcianych plików lub wiadomości e-mail, liczbę infekcji, datę i skróty wykrytych
infekcji, a także liczbę błędów niewykrycia zagrożenia/fałszywych alarmów. Celem
raportów jest analiza częstości występowania poszczególnych infekcji lub
rozpowszechnienia zagrożeń. McAfee wykorzystuje te informacje również po to, aby
dostosować produkt do preferencji użytkownika określonych na podstawie
faktycznego wykorzystywania produktu.
Obsługa darmowych produktów i usług
Naszym klientom ciągle udostępniamy szereg darmowych produktów. Aby
utrzymać ich darmowy charakter, możemy wykorzystywać informacje zebrane za
pośrednictwem niektórych z naszych produktów, na przykład informacje o
odwiedzanych witrynach sieci Web, w celu wsparcia opartych na zainteresowaniu
reklam naszej firmy lub naszych partnerów. Czynimy to udostępniając zaufanym
podmiotom zewnętrznym informacje na temat przeglądarki użytkownika i jego
wyszukiwań w Internecie, o ile nie pozwalają one na identyfikację tożsamości
użytkownika. Firmy te nie mogą wykorzystywać udostępnianych przez nas informacji
do identyfikacji użytkownika i muszą je wykorzystywać wyłącznie w sposób zgody z
naszymi zobowiązaniami względem użytkownika w zakresie prywatności danych.

Nasze produkty wykorzystujące dane w ten sposób posiadają również wbudowane
elementy pozwalające użytkownikowi na rezygnację z tego udostępniania.

Kiedy udostępniamy dane osobowe?
Szanujemy znaczenie prywatności. O ile niniejsze zasady dotyczące prywatności nie
stanowią inaczej, nie sprzedajemy Danych osobowych użytkownika ani nie
udostępniamy ich niepowiązanym z nami podmiotom zewnętrznym do celów
marketingowych, chyba że uzyskamy zgodę użytkownika lub wymaga tego prawo.
Zasadniczo możemy ujawniać gromadzone przez nas informacje, w tym Dane
osobowe, w celu ułatwienia świadczenia Usług lub w celu korespondencji z
klientami (np. dostawcom usług, którzy w naszym imieniu wykonują te zadania), do
prowadzenia działalności, reklamowania lub promowania naszych Usług, ułatwienia
zmian lub zbycia naszej działalności zgodnie z wymogami prawa lub za zgodą
użytkownika.
Dane osobowe możemy udostępniać w następujący sposób:

•

•

•

aktualnym i przyszłym członkom rodziny spółek McAfee — na potrzeby
opisane w niniejszych Informacjach, na przykład w celu: (i) świadczenia usług i
dostarczania treści (np. rejestracji, sprzedaży i obsługi klienta); (ii) pomocy w
wykrywaniu czynów niezgodnych z prawem i naruszeń naszych zasad oraz
zapobiegania im; a także (iii) podejmowania decyzji o naszych produktach,
usługach i przekazywanych komunikatach;
innym użytkownikom, jeśli jest to nierozerwalnie związane z danymi
Usługami, w przypadku gdy użytkownik zgodził się udostępnić takie
informacje bądź zamieścił swoje treści (np. komentarze i recenzje, posty w
mediach społecznościowych, zdjęcia bądź lokalizację do tworzonych przez
siebie grup);
autoryzowanym dostawcom usług, świadczącym dla nas usługi (w tym usługi
w chmurze, przechowywanie danych, sprzedaż, marketing, dochodzenia,
przetwarzanie płatności, obsługa klienta i windykacja rachunków). Nasze
umowy z dostawcami usług zawierają zobowiązania, na mocy których
zgadzają się oni ograniczyć wykorzystywanie Danych osobowych i
przestrzegać norm prywatności i bezpieczeństwa przynajmniej tak samo
rygorystycznych jak warunki niniejszych Informacji o prywatności.
Użytkownik musi pamiętać, iż jeśli udostępni Dane osobowe bezpośrednio

•

•

•

•

•

podmiotowi zewnętrznemu, na przykład za pośrednictwem łącza w witrynie
sieci Web McAfee, przetwarzanie zwykle opiera się na ich normach (które nie
muszą być identyczne z normami firmy McAfee);
jeśli uważamy, że ujawnienie jest niezbędne i właściwe w celu zapobieżenia
szkodom, obrażeniom czy stratom fizycznym, finansowym lub innego
rodzaju, w tym w celu ochrony przed oszustwem lub ryzykiem kredytowym;
organom prawnym, rządowym lub sądowym, na podstawie polecenia lub
żądania tychże organów lub obowiązującego prawa bądź w związku z
czynnościami prawnymi, na przykład w odpowiedzi na wezwanie do sądu
bądź dochodzenie w sprawie podejrzenia nielegalnych działań (w tym
identyfikowania osób korzystających z naszych usług w działalności
niezgodnej z prawem). Zastrzegamy sobie prawo zgłoszenia organom
wymiaru sprawiedliwości działalności, którą w dobrej wierze uznamy za
niezgodną z prawem;
w związku z nabyciem, fuzją, sprzedażą aktywów lub podobną transakcją
zbycia zasadniczo całości naszych aktywów lub działalności, w której ma
miejsce zbycie lub udostępnienie Danych osobowych w ramach aktywów
biznesowych bądź negocjowaniem takiej transakcji (o ile dana strona zgodzi
się na wykorzystywanie Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszymi
Informacjami);
w celu dostarczania treści marketingowych i reklamowych o naszych
produktach lub innych produktach, którymi użytkownik może być
zainteresowany, możemy udostępniać Dane dotyczące użytkowania oraz
anonimizowane informacje z zewnętrznymi sieciami reklamowymi,
partnerskimi portalami społecznościowymi i podobnymi dostawcami usług.
Nasze relacje z zewnętrznymi reklamodawcami określone są bardziej
szczegółowo poniżej w części pod tytułem „Reklamy stron trzecich”;
innym podmiotom wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika. Jeśli
chcielibyśmy udostępnić Dane osobowe w sposób inny niż dozwolony lub
opisany powyżej, damy użytkownikowi do wyboru wyrażenie zgody na ich
udostępnienie lub zakazanie nam udostępnienia danych.

Kalifornijskie przepisy dotyczące ochrony prywatności (ustawa „Shine the
Light”)

Bez zgody użytkownika McAfee nie udostępnia Danych osobowych użytkownika
osobom trzecim niebędącym podmiotami powiązanymi w celach prowadzenia przez
nie działań marketingowych.

Reklamy stron trzecich
Reklamy są dla firmy McAfee sposobem uzyskiwania dotacji na wiele darmowych
produktów i usług oraz umożliwiają informowanie użytkowników o produktach lub
usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować. Zawieramy umowy z
zewnętrznymi firmami reklamowymi w zakresie wyświetlania bądź dostarczania
użytkownikom reklam podczas odwiedzin w naszej Witrynie czy korzystaniu z
niektórych z naszych innych produktów, takich jak Aplikacje. Tacy zewnętrzni
reklamodawcy mogą automatycznie otrzymywać Dane dotyczące użytkowania, gdy
ma to miejsce. Mogą również pobierać na komputer użytkownika pliki cookie bądź
wykorzystywać inne technologie, takie jak JavaScript i sygnalizatory sieci Web
(zwane również gifami 1x1 lub przezroczystymi obrazami gif) w celu pomiaru
skuteczności ich reklam i personalizacji treści reklamowych. Pozwala to sieci
reklamowej rozpoznawać komputer lub urządzenie użytkownika za każdym razem,
gdy przesyłają mu reklamę. W ten sposób mogą zbierać informacje na temat
miejsca, w którym osoby korzystające z komputera lub przeglądarki użytkownika
zobaczyły reklamy, i ustalić, które reklamy zostały kliknięte. Zewnętrzni
reklamodawcy mogą również dostarczać użytkownikowi reklamy w innych witrynach
sieci Web korzystając ze śledzenia treści oglądanych bądź uruchamianych przez
niego na naszych Witrynach. O ile niniejsze Informacje nie stanowią inaczej, nie
podajemy reklamodawcom zewnętrznym danych kontaktowych, takich jak adres email, telefon czy adres, bez zgody użytkownika. Więcej informacji o sposobie
wykorzystywania przez firmę McAfee technologii śledzenia, takich jak pliki cookie,
oraz sposobu rezygnacji z takich technologii i reklam można znaleźć w Informacje
o plikach cookie. Niniejsze Informacje nie obejmują wykorzystywania plików cookie
czy innych technologii śledzenia przez któregokolwiek z naszych reklamodawców.
Jeśli użytkownik udostępnił naszym Aplikacjom swoje położenie, nasi partnerzy z
branży reklam mobilnych mogą wykorzystać to położenie, by dopasować reklamy do
użytkownika. Można tę opcję wyłączyć w menu lokalizacji na swoim urządzeniu.
Ujawnienie Zakazu śledzenia: Nasza Witryna nie reaguje na sygnały Zakazu
śledzenia. Użytkownik może jednakże wyłączyć pewne rodzaje śledzenia, jak
wspomniano powyżej (np. poprzez wyłączenie plików cookie). Więcej informacji o
Zakazie śledzenia sygnałów można znaleźć klikając tutaj.

Jakie zabezpieczenia stosujemy?
W celu ochrony Danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy,
wykorzystujemy zabezpieczenia administracyjne, organizacyjne, techniczne i
fizyczne. Nasze zabezpieczenia mają za zadanie utrzymanie
odpowiedniego poziomu poufności, nienaruszalności i dostępności danych.
Regularnie testujemy nasze witryny sieci Web, centra danych, systemy oraz inne
zasoby pod kątem podatności na zagrożenia.
McAfee przetwarza dane kart płatniczych w sposób zgodny z normą PCI-DSS
(Payment Card Industry's Data Security Standard (PCI-DSS). Na przykład, gdy
użytkownik dokonuje w naszej witrynie sieci Web płatności swoją kartą kredytową,
stosujemy szyfrowanie SSL do przesłania numeru karty kredytowej.

Jakie możliwości ma użytkownik w zakresie swoich danych
osobowych?
Udostępniamy w pewnym stopniu możliwość wyboru sposobu, w jaki
komunikujemy się z naszymi użytkownikami, a także zakresu uzyskiwanych przez
nas danych osobowych. Wiele produktów firmy McAfee umożliwia dokonywanie
wyborów dotyczących gromadzonych danych osobowych.
•

•

•

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania korespondencji
marketingowej od nas klikając w łącze rezygnacji z subskrypcji lub inne
polecenie w naszych marketingowych wiadomościach e-mail, wchodząc do
Moje konto w naszej witrynie sieci Web, bądź kontaktując się z nami zgodnie
z punktem „Kontakt” poniżej.
Wiele produktów firmy McAfee zawiera ustawienia, które umożliwiają
użytkownikom lub administratorom kontrolowanie sposobu gromadzenia
informacji przez te produkty. W celu uzyskania pomocy należy zajrzeć do
instrukcji produktu lub skontaktować się z nami, korzystając z odpowiedniego
kanału pomocy technicznej.
W celu usunięcia swoich Danych osobowych z opinii zamieszczonej w witrynie
sieci Web firmy McAfee należy się skontaktować z działem obsługi klienta.

Jeśli użytkownik postanowi zrezygnować z dalszego otrzymywania informacji
marketingowych, firma McAfee będzie mogła nadal wysyłać mu informacje
w takich sprawach jak aktualizacje zabezpieczeń, funkcjonalność produktu,

odpowiedzi na wnioski w zakresie obsługi czy w innych celach transakcyjnych,
niemarketingowych/administracyjnych.
Jak uzyskać dostęp i skorygować nieścisłości
Jeśli użytkownik subskrybuje produkty McAfee, może uzyskać dostęp do swoich
Danych osobowych i dokonać ich korekty w swoim profilu, wchodząc w zakładkę
Moje konto. Może też poprosić o dostęp bądź dokonanie zmiany czy usunięcie
swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem kontaktując się z nami
przy użyciu podanych niżej danych. Niektóre wnioski mogą podlegać opłacie
administracyjnej (o ile jest dozwolona przez prawo). O ewentualnie obowiązującej
opłacie powiadamiamy użytkownika przed zrealizowaniem jego wniosku.

Zasady przechowywania danych
Okresy przechowywania danych osobowych użytkowników zależą od celów, w jakich
je wykorzystujemy. McAfee będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika przez
cały okres, gdy jest on zarejestrowanym subskrybentem lub użytkownikiem naszych
produktów bądź przez cały czas, gdy jest to nam potrzebne w innym celu
biznesowym, a także w późniejszym okresie, przy czym nie dłużej niż jest to
wymagane lub dozwolone przepisami prawa lub zasadami McAfee dotyczącymi
okresu przechowywania danych, uzasadnione na potrzeby wewnętrznego
raportowania i do celów rozliczeniowych lub na potrzeby udzielenia użytkownikowi
informacji zwrotnej lub informacji, o którą może zwrócić się użytkownik.
Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane i przetwarzane na
serwerach w Stanach Zjednoczonych oraz we wszystkich miejscach na świecie, w
których znajduje się infrastruktura firmy McAfee oraz naszych dostawców usług.

Prywatność dzieci
Niektóre z Usług McAfee oferują zabezpieczenia, za pomocą których można
monitorować aktywność dzieci w Internecie, ich fizyczne położenie lub czas,
w którym korzystają z zarejestrowanego urządzenia. McAfee świadomie nie zbiera
Danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat bez uzyskania uprzednio zgody
rodzica zgodnie z obowiązującym prawem, takim jak amerykańska Ustawa o
ochronie prywatności dzieci w Internecie i podobne ustawy na całym świecie.
W produktach, z których mogą korzystać dzieci rodzice lub opiekunowie prawni
mają możliwość usunięcia profilu swojego dziecka w dowolnej chwili i wedle uznania
rodzica czy opiekuna. Nie wykorzystujemy świadomie Danych osobowych dzieci

w jakimkolwiek celu innym niż dostarczanie produktów przeznaczonych do
świadczenia Usług ochrony związanych z rodziną bądź dziećmi. Jeśli użytkownik
uzna, że omyłkowo zebraliśmy od jego dziecka informacje lub będzie miał
wątpliwości co do naszych praktyk dotyczących dzieci, prosimy o powiadomienie nas
korzystając z poniższych danych kontaktowych, a my niezwłocznie odpowiemy.

Przekazywanie danych
Siedzibą firmy McAfee są Stany Zjednoczone, działalność prowadzimy w Stanach
Zjednoczonych i na całym świecie i również w USA i na całym świecie mamy swoje
podmioty i dostawców usług. W związku z tym, zarówno nasza firma jak i nasi
dostawcy usług możemy przekazywać dane osobowe użytkowników lub uzyskiwać
do nich dostęp w obszarach jurysdykcji, które mogą nie zapewniać identycznego
poziomu ochrony danych jak kraj ojczysty użytkownika. Nasza firma podejmie
starania celem zapewnienia, by dane osobowe użytkowników były chronione na
takim samym poziomie w miejscach, w których je przetwarzamy. Jeśli użytkownik
znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, zapewniamy
odpowiednią ochronę przy przekazywaniu Danych osobowych do krajów spoza EEA
lub Szwajcarii dzięki szeregowi umów między spółkami opartych na Standardowych
Klauzulach Umownych dopuszczonych na podstawie unijnej Dyrektywy 95/46/WE
o ochronie danych.

Łącza do innych witryn sieci Web
Dla wygody i ułatwienia dostępu do informacji nasza Witryna może zawierać łącza
do innych witryn sieci Web. Takie witryny sieci Web mogą być obsługiwane przez
firmy, które nie są powiązane z firmą McAfee. Witryny sieci Web, do których
prowadzą zamieszczone łącza, mogą mieć własne zasady lub informacje o ochronie
prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać przed odwiedzeniem tych witryn.
Firma McAfee nie odpowiada za treści, praktyki w zakresie prywatności ani
wykorzystywanie jakichkolwiek niepowiązanych z nią witryn sieci Web.

Kontakt
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Informacji o
ochronie prywatności bądź chcielibyście zaktualizować posiadane przez nas dane
lub preferencje użytkownika, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na
adres privacy@mcafee.com lub w jeden z poniższych sposobów:

W Stanach Zjednoczonych telefonicznie pod numerem +1 972-963-7902 lub
listownie na adres:
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024
W Europejskim Obszarze Gospodarczym telefonicznie pod numerem +44 (0) 1753
217 500 lub listownie na adres:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Wielka Brytania
W Japonii telefonicznie z Centrum Informacyjnego McAfee pod numerem: +81
0570-010-220 lub listownie na adres:
Personal Information Protection Manager
McAfee Co. Ltd.
Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043
Tel: (centrala) 03-5428-1100

Informacje firmy McAfee o plikach cookie
Nasze Witryny (wymienione poniżej) wykorzystują Pliki cookie i Podobne
technologie, by zapewnić odwiedzającym jak najlepsze wrażenia dostarczając im
spersonalizowanych informacji, zapamiętując ich preferencje marketingowe i
produktowe i pomagając uzyskać właściwe informacje. Więcej o Plikach cookie i
Podobnych technologiach, sposobie wykorzystywania ich przez nas i sposobie ich
kontrolowania można przeczytać poniżej.

Wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii
Niniejsze Informacje opisują sposób wykorzystywania przez McAfee (w tym niektóre
Podmioty Powiązane McAfee i Dostawców Usług) (zwane łącznie „nami” lub „naszą
firmą”) Plików cookie i podobnych technologii (takich jak znaczniki pikselowe,
sygnalizatory nawigacyjne sieci Web, przezroczyste obrazy GIF, JavaScript i lokalne
przechowywanie danych). W dalszej części Informacji Pliki cookie i podobne
technologie będą po prostu zwane „Technologiami śledzenia”. Opisujemy również
możliwości użytkownika w zakresie Technologii śledzenia. Niniejsze Informacje
obejmują stosowanie Plików cookie, które mogą być używane w związku z witrynami
sieci Web, witrynami sieci Web w wersji mobilnej i aplikacjami firmy McAfee
(„Witrynami”).
W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać Technologie śledzenia do
zbierania informacji pozwalających na identyfikację użytkownika przy połączeniu z
innymi informacjami. W takich sytuacjach oprócz niniejszych Informacji o
ciasteczkach obowiązują nasze Zasady dotyczące prywatności.

Czym są Technologie śledzenia?
Pliki cookie to małe pliki, zwykle składające się z liter i cyfr, zapisywane na
komputerze, tablecie, telefonie lub podobnym urządzeniu użytkownika, gdy jest ono
wykorzystywane do odwiedzenia witryny sieci Web. Pliki cookie są powszechnie
stosowane przez właścicieli witryn sieci Web i ich dostawców usług lub partnerów
do usprawnienia działania witryn sieci Web i uzyskania danych do analizy.
W naszych Witrynach stosujemy następujące typy Plików cookie:

•

•

•

•

Niezbędne Pliki cookie. Te Pliki cookie są niezbędne do działania naszych
Witryn (na przykład umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów
witryny sieci Web lub skorzystanie z koszyka zakupów). Pliki cookie te
umożliwiają poruszanie się po Witrynach i korzystanie z ich funkcji.
Wyłączenie tych Plików cookie utrudnia działanie Witryn i może sprawić, że
pewne funkcje i usługi będą niedostępne.
Pliki cookie analityczne i personalizacyjne. Te Pliki cookie pozwalają nam
analizować aktywność w naszych Witrynach i innych witrynach, w których
zamieszczamy treści w celu usprawnienia i optymalizacji ich sposobu
działania. Na przykład, możemy wykorzystywać tego rodzaju Pliki cookie w
celu zapewnienia, że odwiedzający łatwo będą mogli odnaleźć informacje,
których szukają. Jednym ze sposobów, by to zrobić jest rozpoznawanie i
zliczanie odwiedzających i obserwowanie sposobu, w jaki poruszają się po
Witrynie, gdy z niej korzystają. Analityczne pliki cookie pomagają nam również
mierzyć wyniki naszych kampanii reklamowych, byśmy mogli je ulepszać i
optymalizować treści w naszych Witrynach dla osób, które czytają nasze
reklamy.
Pliki cookie związane z funkcjonalnością. Te Pliki cookie służą do
rozpoznawania użytkowników, gdy powracają oni do naszych Witryn.
Umożliwia nam to personalizację naszych treści pod kątem użytkownika,
powitanie go imieniem i zapamiętanie jego preferencji (na przykład
wybranego języka lub regionu).
Reklamowe pliki cookie. Te Pliki cookie rejestrują aktywność użytkownika w
Internecie, w tym odwiedziny na naszych Witrynach, odwiedzane witryny oraz
kliknięte łącza i reklamy. Jednym z celów jest sprawienie, by treści
wyświetlane na naszych Witrynach były bardziej istotne dla użytkownika.
Kolejnym celem jest umożliwienie dostarczania użytkownikowi reklam lub
innych komunikatów bardziej dopasowanych do jego oczywistych
zainteresowań. W dostarczanie reklam opartych o zainteresowania mogą
brać udział oprócz naszej firmy nasi dostawcy usług i partnerzy, tacy jak
wydawcy, platformy zarządzania danymi oraz platformy po stronie
popytowej. Na przykład, jeśli użytkownik ogląda stronę w którejś z naszych
Witryn, możemy sprawić dostarczenie mu reklamy w naszej Witrynie lub
innych witrynach dotyczącej produktów wymienionych na takiej stronie lub
podobnych produktów i usług. Do informacji zbieranych przez te Pliki cookie
nasza firma, nasi dostawcy usług i partnerzy mogą również dołączać inne
dane, w tym informacje uzyskane od stron trzecich, i udostępniać je stronom
trzecim w celu dostarczenia użytkownikowi reklam.

•

Pliki cookie typu Flash. Plik cookie typu Flash to mały plik danych
umieszczony na komputerze korzystającym z programu Adobe Flash lub
podobnej technologii wbudowanej w komputer bądź pobranej lub
zainstalowanej na nim przez użytkownika. Stosujemy te technologie do
personalizacji i ulepszania jakości korzystania z Internetu, ułatwiania
procesów oraz personalizacji i przechowywania ustawień użytkownika. Pliki
cookie typu Flash mogą pomóc osobom odwiedzającym naszą witrynę sieci
Web na przykład w ustawieniu preferowanej głośności filmów wideo, w
graniu w gry i wypełnianiu ankiet. Pomagają na ulepszać nasze witryny dzięki
pomiarom obszarów, które najbardziej interesują odwiedzających. Mogą być
rozpoznawane przez inne witryny lub naszych partnerów marketingowych
lub biznesowych. Pliki cookie typu Flash różnią się od plików cookie
przeglądarki, a narzędzia do zarządzania nimi w przeglądarce użytkownika
mogą ich nie usuwać. Więcej informacji o sposobie zarządzania ustawieniami
prywatności przechowywania dotyczącymi Plików cookie typu Flash można uzyskać
klikając tutaj. Należy pamiętać, że jeśli Pliki cookie typu Flash lub inne podobne

•

technologie zostaną wyłączone, użytkownik może nie mieć dostępu do
niektórych funkcji i usług usprawniających i ulepszających korzystanie z
Internetu.
Sygnał nawigacyjny sieci Web. Sygnał nawigacyjny sieci Web to bardzo
mały plik z przezroczystym obrazem, służący do śledzenia poruszania się
użytkownika w jednej witrynie lub szeregu witryn. Mogą być one również
zwane „robakami sieci Web” lub „przezroczystymi obrazami GIF”. Sygnały
nawigacyjne sieci Web mogą być używane wraz z plikami cookie w celu
zrozumienia sposobu poruszania się użytkowników Internetu po witrynie
sieci Web.

Jak zbieramy i wykorzystujemy inne informacje?
Zarówno nasza firma jak i nasi dostawcy usług możemy wykorzystywać Technologie
śledzenia do szeregu celów, w tym do:
•
•
•
•

uzyskania przez nas i podmioty zewnętrzne informacji o odwiedzinach
użytkownika w Witrynach;
przetwarzania zamówień;
analizy schematu odwiedzin w celu ulepszenia naszych Witryn;
dostarczania dostosowanych do zainteresowań użytkownika reklam,
wiadomości i treści przez nas i podmioty zewnętrzne w naszych Witrynach i
witrynach podmiotów zewnętrznych;

•
•
•
•
•

zapamiętywania preferencji językowych i innych preferencji użytkownika;
ułatwienia użytkownikom uzyskiwania poszukiwanych informacji;
zapewnienia bezpiecznej obsługi transakcji internetowych;
pomiaru liczby osób korzystających z naszych Witryn i sposobu, w jaki z nich
korzystają;
zapewnienia sprawnego działania naszych Witryn.

Jeśli użytkownik zarejestruje się na którejś z naszych Witryn bądź poda nam swoje
dane osobowe w inny sposób, możemy powiązać te informacje z innymi
informacjami zebranymi od użytkownika lub go dotyczących, informacjami
dotyczącymi korzystania przez niego z naszych Witryn lub informacjami o
użytkowniku otrzymanymi od podmiotów zewnętrznych. Możemy wykorzystywać
takie połączone dane do celów zgodnych z naszymi Zasadami dotyczącymi
prywatności, w tym do celów marketingowych.

Jak długo technologie śledzenia pozostają na moim urządzeniu?
Niektóre Pliki cookie pozostaną na urządzeniu również po zakończeniu sesji — nie
wygasną wraz z zamknięciem przeglądarki. Takie pliki cookie to „trwałe” pliki cookie.
Okres przechowywania danego Pliku cookie jest różny w zależności od typu pliku.
Podobnie jak inni stosujemy trwałe Pliki cookie do szeregu celów, na przykład do
zapisywania preferencji użytkownika, by były dostępne przy następnej wizycie oraz
dokładniejsze rejestrowanie częstotliwości odwiedzin w naszych Witrynach,
częstotliwości powrotów, zmian sposobu korzystania z Witryn w miarę upływu czasu
oraz skuteczności naszych działań reklamowych.
Inne Pliki cookie działają od wejścia na naszą Witrynę do zakończenia danej sesji
przeglądania. Takie pliki cookie wygasają i zostają automatycznie usunięte w chwili
zamknięcia przeglądarki internetowej. Są to tzw. „sesyjne” Pliki cookie.

Kto umieszcza technologie śledzenia na moim urządzeniu?
Pliki cookie mogą być umieszczane na urządzeniu użytkownika przez firmę McAfee
będącą operatorem Witryny. Takie pliki cookie to „własne” pliki cookie. Pliki cookie
mogą być umieszczane na urządzeniu użytkownika przez podmioty inne niż McAfee.
Takie pliki cookie to pliki cookie stron trzecich. Na przykład partner firmy McAfee
może umieszczać Pliki cookie stron trzecich w celu umożliwienia usług rozmów
online (czatów).

Pliki cookie mogą być również wykorzystywane, by umożliwić nam i podmiotom
zewnętrznym poznanie czasu odwiedzin użytkownika w naszych Witrynach i
zrozumienia sposobu reagowania użytkownika na wiadomości e-mail, reklamy i
inne treści. Za pomocą Plików cookie można uzyskiwać dane łączne i inne
informacje nie identyfikujące poszczególnych użytkowników (na przykład system
operacyjny, wersja przeglądarki, adres URL, w tym z wiadomości e-mail i reklam) i
wykorzystywać je do ulepszenia jakości korzystania z Internetu i zrozumienia
schematów ruchu w sieci. W ramach tej technologii zliczana jest liczba
użytkowników odwiedzających określoną usługę przechodząc określonych banerów
reklamowych spoza Witryny McAfee lub którzy kliknęli łącza lub grafiki
zamieszczone w biuletynach otrzymanych od McAfee pocztą elektroniczną. Jest
również narzędziem do zbierania łącznych statystyk o sposobie korzystania z Witryn
McAfee, prowadzenia analiz i ułatwiającym nam optymalizację naszych Witryn, a
także pomaga dostarczać reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, jak
opisano szczegółowo poniżej.

W jaki sposób McAfee wykorzystuje reklamy internetowe i mobilne?
Zarówno nasza firma jak i podmioty zewnętrzne, w tym partnerzy technologiczni i
dostawcy usług stosujemy reklamy oparte na zainteresowaniu w celu dostarczania
reklam i spersonalizowanych treści, które zdaniem naszym i naszych
reklamodawców będą interesujące dla użytkowników. Jeśli zewnętrzni dostawcy
wykorzystują Pliki cookie do świadczenia nam tych usług, McAfee nie kontroluje
wykorzystania tej technologii ani otrzymanych w ten sposób informacji i nie
odpowiada za jakiekolwiek działania czy zasady takich podmiotów zewnętrznych. W
niniejszych Informacjach wskazujemy pewne źródła (patrz „Jak zarządzać
technologiami śledzenia” poniżej), które mogą być pomocne.
Reklamy mogą być dostarczane użytkownikom na podstawie ich zachowania w
Internecie bądź urządzeniach mobilnych (w Witrynach McAfee lub innych), historii
wyszukiwania, reakcji na któreś z naszych reklam lub wiadomości e-mail,
odwiedzanych stron, ogólnego położenia geograficznego bądź innych informacji.
Reklamy te mogą pojawiać się w naszych Witrynach bądź witrynach podmiotów
zewnętrznych. Partnerzy technologiczni, z którymi współpracujemy w zakresie
reklam opartych na zainteresowaniu mogą należeć do stowarzyszeń
samorządowych takich jak Inicjatywa na rzecz Reklam Sieciowych (Network
Advertising Initiative, NAI) oraz Stowarzyszenie Standardów Reklamy Interaktywnej
(Digital Advertising Alliance, DAA). W przypadku Witryn adresowanych do osób z
obszaru Unii Europejskiej możemy współpracować z partnerami technologicznymi

należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Standardów Reklamy Interaktywnej
(European Digital Advertising Alliance, eDAA). Użytkownik może również widzieć
reklamy podmiotów zewnętrznych w naszych Witrynach lub innych witrynach lub
we właściwościach, oparte na odwiedzinach naszych Witryn i innych witryn i
aktywności w nich.

Jak zarządzać technologiami śledzenia?
Użytkownik może wybrać, czy akceptuje Pliki cookie. Jednym ze sposobów jest
zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych
pozwala na pewną kontrolę większości Plików cookie za pomocą ustawień
przeglądarki (należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich Plików cookie w
ustawieniach przeglądarki może uniemożliwić pełne korzystanie z Witryny).
Informacje o sposobach zarządzania Plikami cookie można znaleźć w Internecie. Na
przykład poniższe łącza podają informacje o sposobie zmiany ustawień Plików
cookie w popularnych przeglądarkach:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Można również skorzystać z wtyczki do przeglądarki, na przykład Ghostery czy Listy
ochrony przed śledzeniem firmy TRUSTe. (Wtyczka do przeglądarki to element
oprogramowania, nadający przeglądarce dodatkowe możliwości - na przykład
odtwarzania filmów czy skanowania pod kątem wirusów). Adobe Flash Player to
oprogramowanie służące do odtwarzania plików multimedialnych na komputerze.
Witryny sieci Web wykorzystujące Adobe Flash mogą przechowywać Pliki cookie
typu Flash. Pliki cookie typu Flash mogą być również zwane lokalnymi obiektami
udostępnianymi Flash (obiektami LSO). McAfee może wykorzystywać obiekty LSO
Flash do dostarczania specjalnych treści, takich jak filmy wideo i animacje.
Aby dowiedzieć się więcej na temat reklam dostosowanych do zainteresowań oraz
opcjach do wyboru, należy odwiedzić witryny: Digital Advertising Alliance, Network
Advertising Initiative oraz Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe. Ze
stosowania Plików cookie można zrezygnować w celu dostosowania treści lub
reklam do użytkownika, odwiedzając poniższe adresy. Należy pamiętać, że po
rezygnacji niekoniecznie wyświetlać się będzie mniej reklam. Wyświetlane reklamy
mogą być natomiast mniej dopasowane do zainteresowań użytkownika.

•
•

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices

Jak firma McAfee reaguje na sygnał Zakazu śledzenia?
Aktualnie nie ma uzgodnionego sposobu reagowania na sygnał Zakazu śledzenia.
Na chwilę obecną, Usługi i Witryny McAfee nie reagują na sygnał Zakazu śledzenia ze
strony użytkownika.

Prywatność
Zobowiązujemy się przestrzegać dobrych praktyk w zakresie prywatności. Więcej
informacji o naszym podejściu do prywatności można znaleźć w Informacji o
ochronie prywatności oraz Zasadach postępowania.

Kontakt z nami
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu wykorzystywania przez
nas Plików cookie, można się z nami skontaktować korzystając z podanych niżej
danych. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych oraz dokładnego opisu
swojej wątpliwości dotyczącej Plików cookie.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

E-mail: privacy@mcafee.com
Telefon: +1 972-963-7902

Niniejsze Informacje aktualizują i zastępują wcześniejsze wersje. Informacje te mogą
zostać w dowolnej chwili zmienione przez naszą firmę. Punkt „OSTATNIA
AKTUALIZACJA” na dole niniejszej strony wskazuje datę ostatniej zmiany niniejszych
Informacji. Wszelkie zmiany niniejszych Informacji wchodzą w życie z chwilą
udostępnienia zmienionych Informacji w Witrynach lub za ich pośrednictwem.
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 3 kwietnia 2017 r.

Oświadczenie o ochronie prywatności w
aplikacjach mobilnych
Data wejścia w życie: 3 kwietnia 2017 r.

Spółka McAfee, LLC oraz powiązane z nią podmioty, z którymi użytkownik jest
związany („McAfee”, „my”, „nasza firma”) szanują prywatność użytkowników.
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w aplikacjach mobilnych
(„Informacje o ochronie prywatności w aplikacjach”) opisuje nasze praktyki w
zakresie ochrony prywatności stosowane przy zbieraniu, wykorzystywaniu i
ujawnianiu danych osobowych użytkowników za pośrednictwem naszych aplikacji
mobilnych („aplikacji”).
1. Jakie informacje zbieramy
Informacje podawane przez użytkownika:
Możemy wymagać od użytkownika rejestracji w celu korzystania z aplikacji. Do
rejestracji mogą być konieczne dane osobowe, takie jak adres e-mail i nazwisko oraz
takie informacje jak unikalna nazwa użytkownika i hasło. W niektórych przypadkach
może istnieć możliwość logowania za pomocą danych konta Google czy Facebook,
które będą później wykorzystywane wyłącznie w celu dostępu do konta i zarządzania
nim.
Funkcjonalność aplikacji może wymagać pewnego dostępu do danych osobowych w
celu korzystania z aplikacji. Mogą to być dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko,
adres, numer telefonu, adres e-mail i unikalne dane logowania. Aplikacje mogą
również mieć dostęp do unikalnych identyfikatorów numerycznych przypisanych do
urządzenia, na przykład identyfikatorów reklam mobilnych/identyfikatorów IDFA,
identyfikatorów urządzeń Bluetooth i identyfikatorów urządzeń mobilnych.
Aplikacje mogą również zbierać innego rodzaju informacje, takie jak:
•

identyfikatory wszelkich urządzeń Bluetooth podłączonych do urządzenia

mobilnego użytkownika
•

media takie jak zdjęcia i filmy, przechowywane przez użytkownika lub na
dostęp do których użytkownik wyraził zgodę

•

szczegółowe dane urządzenia, takie jak system operacyjny, identyfikator i typ
urządzenia

•

lista innych aplikacji na urządzeniu użytkownika i informacje o tychże
aplikacjach

•

lokalizacja użytkownika

•

szczegóły dotyczące subskrybowanych produktów McAfee, takie jak
użytkowane produkty, dane rejestracyjne, klucz produktu i tym podobne

•

informacje o przeglądanych i odwiedzanych witrynach

•

poziomy baterii, informacje o włączeniu/wyłączeniu

Dostęp do niektórych z powyższych informacji (na przykład położenia użytkownika)
może być ograniczony przez system operacyjny urządzenia mobilnego, a zanim
będziemy mogli uzyskać do nich dostęp, użytkownik zostanie poproszony o
wyrażenie zgody. Od użytkownika zależy decyzja, czy udzielić takiej zgody; jednakże
w przypadku odmowy takiej zgody niektóre funkcje aplikacji mogą zostać
ograniczone.
Użytkownik może mieć również możliwość dobrowolnego podawania dodatkowych
danych, które nie są wymagane przez aplikacje, ale mogą usprawnić korzystanie z
nich.

Informacje zbierane przez nas automatycznie z urządzenia i aplikacji
Oprócz powyższych informacji, aplikacje automatycznie zbierają inne informacje
związane z urządzeniem oraz dane dotyczące pracy aplikacji. Są to na przykład
dzienniki błędów (crash logs) służące do oceny przydatności i działania aplikacji,
czasu korzystania z aplikacji oraz inne informacje łączne lub statystyczne.
Automatycznie mogą być zbierane dane na temat położenia, na przykład za pomocą
systemu GPS, w celu udostępniania niektórych funkcji aplikacji. Dane te są
przekazywane i przechowywane odrębnie od wszelkich danych osobowych
przetwarzanych przez aplikacje i nie obejmują informacji, których wedle wszelkiego
podobieństwa można by użyć do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

2. Jak wykorzystujemy dane użytkownika
Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są oprócz dostarczania i ulepszania
aplikacji i powiązanych usług do korespondencji z nimi, w tym przesyłania
powiadomień i alertów oraz reklam i marketingu w aplikacji (zgodnie z preferencjami
marketingowymi użytkownika), by reagować na zapytania użytkowników (na
przykład o pomoc techniczną czy obsługę klienta) oraz w celu prowadzenia badań i
analiz. Oprócz zastosowań opisanych w niniejszych Informacji o ochronie
prywatności w aplikacjach możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w
inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo.
Niektóre aplikacje mogą wykorzystywać informacje o odwiedzanych witrynach sieci
Web i aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu użytkownika, by wyświetlać lepiej
dopasowane reklamy. Gdy to robimy, przesyłamy użytkownikowi informacje o tych
działaniach i dajemy możliwość rezygnacji.
3. Jak udostępniamy dane użytkownika
Zewnętrzni dostawcy usług i spółki powiązane
Nasza firma nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie udostępnia informacji
identyfikujących użytkownika osobiście, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu lub adres w przypadkach innych niż opisane w niniejszych Informacjach o
ochronie prywatności w aplikacjach. Konieczne może być udostępnianie informacji
zbieranych przez nas za pośrednictwem aplikacji zewnętrznym dostawcom usług w
celu obsługi aplikacji, ich funkcji i usług, w tym obsługi klienta i pomocy
technicznego, oraz spółkom powiązanym z naszą firmą.
Możemy udostępniać identyfikator reklamowy przypisany do urządzenia
użytkownika wraz z informacjami o odwiedzanych witrynach sieci Web lub
aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu użytkownika zewnętrznym dostawcom
usług, by mogli je wykorzystać do wyświetlania użytkownikowi reklam, które będą
lepiej dopasowane do jego zainteresowań. Informacje te nie pozwalają na
identyfikację tożsamości użytkownika.
Niektórzy z naszych dostawców mogą wykorzystywać informacje użytkownika we
własnych celach biznesowych (na przykład w celu ulepszania swoich usług) w

formacie nie pozwalającym na bezpośrednią identyfikację. Mogą na przykład śledzić
liczbę połączeń z obsługą klienta niezbędnych do rozwiązania problemu, by skrócić
czas rozwiązywania problemów. Nasze umowy nie pozwalają zewnętrznym
dostawcom usług wykorzystywać danych osobowych użytkowników w sposób
niezgodny z niniejszymi Informacjami o ochronie prywatności w aplikacjach.
Warunki zewnętrznych dostawców usług
Niektórzy z naszych zewnętrznych dostawców usług mogą stosować dodatkowe
warunki i możliwości wyboru dotyczące informacji użytkownika, które my musimy
udostępnić użytkownikom w następujący sposób:
Mapy Google: Jeśli aplikacja korzysta z Google Maps API, podlega Zasadom Google w
zakresie ochrony prywatności. Niektóre funkcje API Map przechowują pliki cookie i
inne informacje o urządzeniach użytkowników końcowych i mają do nich dostęp.
Sieć Facebook Audience Network:Należymy do sieci Facebook Audience Network.
Umożliwia ona firmom wyświetlanie ich reklam użytkownikom witryny Facebook w
aplikacjach i w witrynach również należących do sieci. Facebook pomaga dopasować
reklamy, aby były one istotne i przydatne. Swoje preferencje, w tym dotyczące
otrzymywania takich dopasowanych reklam, również w naszych aplikacjach, można
przeglądać, dodawać i usuwać za pomocą narzędzia witryny Facebook do zmiany
ustawień reklam. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami witryny Facebook w
zakresie ochrony danych i prywatności. Reklamy w naszych aplikacjach mogą
również posiadać ikonę rezygnacji z reklam, by było to możliwe bezpośrednio z
poziomu aplikacji.
Inne sposoby udostępniania danych osobowych użytkownika
Dane osobowe użytkownika mogą również wykorzystywać i otrzymywać
przedstawiciele organów wymiaru sprawiedliwości bądź organów państwowych czy
inne osoby, jeśli wymaga tego prawo w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją czy
reorganizacją, lub jeśli nasza firma uzna to za konieczne w celu ochrony naszych
praw, mienia czy bezpieczeństwa, wykonania czynności w ramach postępowania
sądowego, nakazu sądowego czy procesu prawnego, na przykład w charakterze
dowodów w procesie, w którym nasza firma uczestniczy. W przypadku sprzedaży
lub zakupu powiadamiamy podmioty, którym przekazujemy dane osobowe

użytkownika, by wykorzystywały je wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi
Informacjami o ochronie prywatności w aplikacjach.
4. Możliwości wyboru.
Użytkownik może poprosić o dostęp w celu przejrzenia, zmodyfikowania, aktualizacji
lub usunięcia posiadanych przez nas danych osobowych związanych z korzystaniem
przez użytkownika z aplikacji, kontaktując się z nami za pomocą danych wskazanych
w punkcie „Kontakt” poniżej. Z subskrypcji naszych wiadomości związanych
z marketingiem można zrezygnować w dowolnej chwili postępując według instrukcji
rezygnacji z subskrypcji zamieszczonych w każdej wiadomości marketingowej
przesłanej do użytkownika lub korzystając z danych wskazanych w punkcie „Kontakt”
poniżej. Wnioski będziemy realizować w terminie wymaganym przez obowiązujące
prawo. Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody na otrzymywanie od nas
marketingowych wiadomości e-mail nadal będziemy mogli wysyłać istotne
wiadomości administracyjne i transakcyjne związane z aplikacjami i usługami
(„powiadomienia serwisowe”).
Użytkownik może mieć możliwość ograniczenia wykorzystywania informacji o jego
urządzeniu w celu dostarczania reklam celowanych do zainteresowań użytkownika w
ustawieniach urządzenia (zwanych „Ograniczenie śledzenia reklam” w urządzeniach z
systemem iOS oraz „Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach” w
urządzeniach z systemem Android).
5. Zabezpieczenia.
Stosujemy uzasadnione środki techniczne, administracyjne i fizyczne celem ochrony
dostarczonych danych osobowych, ale użytkownicy muszą mieć świadomość, iż
przesyłanie danych w żadnej aplikacji czy w Internecie nie może być nigdy w 100%
bezpieczne. Jeśli zebrane dane osobowe są przechowywane na urządzeniu
użytkownika, bezpieczeństwo zapewniają własne bezpieczne funkcje
przechowywania danego urządzenia. Użytkownik powinien również dbać o ochronę
tajności swojej nazwy użytkownika i hasła oraz ochronę danych osobowych
przechowywanych na jego urządzeniu.
6. Przesyłanie zagranicę.

Jesteśmy globalną spółką z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym,
możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika w
Stanach Zjednoczonych (USA) lub przekazywać dowolnej spółce grupy na całym
świecie przy przetwarzaniu tych danych w celach opisanych w niniejszych
Informacjach o ochronie prywatności w aplikacjach. Możemy również przekazywać
dane osobowe użytkownika naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy mogą
znajdować się w innym kraju niż użytkownik.
Dane osobowe zebrane przez nas w Europejskim Obszarze Gospodarczym i
Szwajcarii chronione są zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi wdrażanymi
poprzez umowy wewnątrzgrupowe, zawierającymi standardowe wzorcowe klauzule
umowne uznane Dyrektywą 95/46/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanej
również Dyrektywą o ochronie danych („Dyrektywa”).
7. Zasady przechowywania danych.
Przetrzymujemy dane konta, takie jak imię i nazwisko, dane do logowania oraz adres
e-mail przez cały okres istnienia konta użytkownika. Jeśli jednak użytkownik nie
korzysta aktywnie z aplikacji (co ustala się na podstawie liczby prób logowania),
konto i wszystkie dane zostaną usunięte po rozsądnym okresie czasu. Jeśli dane
użytkownika zostaną usunięte, może być konieczne założenie nowego konta, by na
nowo zacząć korzystać z aplikacji. W niektórych produktach dane mogą być
przechowywane na miejscu w urządzeniu użytkownika bądź zdalnie na naszych
systemach (lub systemach naszych dostawców usług). Zasadniczo jeśli usunie się
aplikacje z urządzenia, wszelkie dane przechowywane lokalnie na urządzeniu
zostaną usunięte, aczkolwiek dane na serwerach w innym miejscu mogą tam
pozostać. Użytkownik może zwrócić się o usunięcie swoich danych identyfikacyjnych
z naszych serwerów aplikacji przesyłając pisemną prośbę zgodnie z poleceniem w
punkcie „Kontakt” poniżej. W prośbie należy podać swoje imię i nazwisko,
ewentualny identyfikator użytkownika aplikacji, adres e-mail oraz nazwę aplikacji,
której prośba dotyczy. Korespondencję zachowamy dla celów ewidencyjnych.
8. Korzystanie z usług przez osoby małoletnie.
Postępujemy zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności nieletnich w
Internecie oraz podobnymi przepisami w innych miejscach na świecie dotyczących
naszych produktów i usług. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci

bez odpowiedniej zgody rodziców lub opiekunów. Jeśli użytkownik uzna, że w sposób
niewłaściwy zebraliśmy dane osobowe od osoby, która nie osiągnęła odpowiedniego
wieku do wyrażenia zgody w danym kraju, prosimy o powiadomienie nas w sposób
opisany w punkcie „Kontakt”, a my podejmiemy stosowne kroki celem zbadania i
niezwłocznego rozwiązania problemu.
9. Informacja dla mieszkańców Stanu Kalifornia.
Paragraf 1798.83 kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego wymaga od nas
poinformowania użytkowników, że nie udostępniamy ich danych osobowych
stronom trzecim w bezpośrednich celach marketingowych.
10. Aktualizacje niniejszych Informacji o ochronie prywatności w
aplikacjach.
Okresowo możemy aktualizować niniejsze Informacje o ochronie prywatności w
aplikacjach i/lub nasze Informacje o ochronie prywatności z przyczyn prawnych,
regulacyjnych lub biznesowych. Aktualizacje niniejszych Informacji o ochronie
prywatności w aplikacjach wraz z datą ich wejścia w życie będziemy zamieszczać
odpowiednio w aplikacji lub na stronie
http://www.mcafee.com/uk/about/legal/privacy.aspx.
Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian w sposobie gromadzenia i
wykorzystywania danych osobowych użytkownika, również podejmiemy stosowne
kroki, by poinformować o tym użytkownika (na przykład kontaktując się pocztą
elektroniczną, jeśli posiadamy jego adres e-mail). Jeśli wymaga tego prawo,
poprosimy o wyrażenie zgody na takie istotne zmiany.
O ile nie zabrania tego prawo, dalsze korzystanie z aplikacji po takich zmianach
stanowić będzie potwierdzenie przeczytania i zrozumienia zaktualizowanych
Informacji o ochronie prywatności w aplikacjach.
11. Kontakt.
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące naszych praktyk w zakresie
ochrony prywatności, możecie napisać do nas na adres wskazany poniżej. Abyśmy
mogli jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa zapytanie, proszę podać swoje dane

kontaktowe, nazwę Usługi lub witryny sieci Web oraz szczegółowy opis prośby bądź
wątpliwości dotyczącej prywatności.
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

E-mail: privacy@mcafee.com
Telefon: +1 972-963-7902

Osoby znajdujące się w Europejskim Obszarze Gospodarczym kierują
korespondencję na adres:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP Wielka Brytania
Telefon: +44 (0) 1753 217 500
E-mail: privacy@mcafee.com

