Polityka Prywatności
Wiemy jak ważne są dla Ciebie Twoje dane osobowe oraz jakie znaczenie ma dla Ciebie to, w jaki
sposób są one wykorzystywane, dlatego chcemy abyś zaufał GALLO w kwestii zbierania i przetwarzania
Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe
zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak z nimi postępujemy.
Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności,
a w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejsza Polityka Prywatności była możliwie najprostsza, lecz jeżeli
pojęcia takie jak pliki cookies, adres IP i przeglądarka internetowa nie są dla Ciebie zrozumiałe, prosimy
o kontakt z GALLO w celu uzyskania dalszych wyjaśnień i informacji.

1. Kto zbiera Twoje dane osobowe i jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie?
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka GALLO WORLDWIDE, LDA. z siedzibą przy
Largo Monterroio Mascarenhas no. 1, Campolide, 1070-184 Lizbona, zarejestrowana pod numerem
508966442.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych zbieranych i przetwarzanych
przez GALLO za pośrednictwem strony https://www.gallopolska.pl („Strona”), w związku z usługami
oferowanymi przez nas na Stronie.
Niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie do treści marketingowych, w tym ofert,
reklam produktów i usług, które GALLO udostępnia na Stronie lub które może udostępniać na stronach
internetowych, platformach i w aplikacjach podmiotów trzecich w oparciu o dane o sposobie
korzystania przez Ciebie ze Strony (możemy korzystać w tym celu z Google Ads; więcej informacji
znajdziesz w sekcji „Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe?” poniżej). Wspomniane strony
internetowe podmiotów trzecich zazwyczaj posiadają własne polityki prywatności oraz warunki
użytkowania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed korzystaniem z takich stron internetowych.

2. Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób?
Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane w celu bezpośredniej lub
pośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane za
pośrednictwem naszej Strony (a w szczególności za pośrednictwem plików cookies oraz formularza
kontaktowego dostępnego po adresem https://www.gallopolska.pl/kontakt).
Podanie danych osobowych, o które prosi GALLO, nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie tych
danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy w stanie dostarczyć Ci naszych usług lub też
odpowiedzieć na ewentualne zapytania.
GALLO może gromadzić dane osobowe bezpośrednio nam udostępnione, dane osobowe zebrane
automatycznie oraz dane osobowe, które GALLO zebrała w inny sposób.
Dane osobowe są nam udostępniane bezpośrednio, gdy zbieramy informacje o korzystaniu przez
Ciebie z naszych usług, takie jak rodzaj oglądanych treści lub treści, które Cię zainteresowały, a także
o częstotliwości i czasie trwania Twoich działań. Ponadto, zbieramy dane osobowe, które przekazujesz
nam podczas wypełniania formularza kontaktowego. W tym celu możemy poprosić o dane osobowe

takie jak imię i nazwisko, płeć, adres e-mail lub numer telefonu. Przetwarzamy również dane zawarte
w treści wiadomości wysłanej do nas za pośrednictwem formularza.
GALLO automatycznie zbiera niektóre rodzaje danych osobowych podczas każdej interakcji z nami w
trybie online. Na przykład używamy plików cookies i technologii śledzących (więcej informacji na ten
temat znajduje się w Informacji dotyczącej plików cookies) w celu uzyskania danych osobowych w
momencie, gdy Twoja przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do naszej Strony lub reklam i innych
treści oferowanych przez lub w imieniu GALLO na innych stronach internetowych. Twoje dane
osobowe gromadzone są również podczas wyszukiwania treści na Stronie, korzystania z
funkcjonalności
Strony
(np.
funkcji
tworzenia
listy
zakupów
pod
adresem
https://www.gallopolska.pl/lista-zakupow) lub gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem
formularza kontaktowego.
Ponadto, korzystając z Google Analytics, zbieramy takie rodzaje danych osobowych jak adres IP,
identyfikator urządzenia, dane o lokalizacji, informacje o komputerze i połączeniu, w tym rodzaj i
wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki oraz system
operacyjny. Gdy przeglądasz Stronę, możemy również korzystać z narzędzi programistycznych w celu
pomiaru i zbierania informacji o sesji, w tym danych na temat czasu reakcji strony, błędów pobierania,
długości wizyt na określonych stronach, informacji o interakcji ze Stroną oraz sposobów zamykania
Strony. Możemy również zbierać informacje techniczne, które pomogą nam zidentyfikować Twoje
urządzenie w celu zapobiegania oszustwom oraz dla celów diagnostycznych.
Zgodnie z warunkami, o których mowa w Informacji dotyczącej plików cookies, przetwarzamy
informacje o charakterze analitycznym (np. dane dotyczące śledzenia ruchu na naszej Stronie oraz
zanonimizowane dane demograficzne), dane w celach marketingowych oraz dane przechowywane w
pamięci Twojej przeglądarki (niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony, obejmujące np.
Twoje listy zakupów lub wyszukiwane i zapamiętane przepisy kulinarne).
Możemy również wykorzystywać dane zebrane za pośrednictwem plików cookies zamieszczonych na
Stronie (oraz na wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu końcowym) przez podmioty trzecie, w celu
dotarcia do Ciebie z naszym przekazem reklamowym poza Stroną. W tym celu możemy korzystać z
usługi Google Ads lub piksela Facebook’a, w ramach której dostawcy zewnętrzni (Google lub
Facebook) mogą uzyskiwać dostęp do informacji o sposobie w jakim korzystasz z naszej Strony oraz o
Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywać te informacje w celu mierzenia skuteczności kampanii
reklamowanych oraz w celu wyświetlania Ci reklamy GALLO również na stronach internetowych
innych niż GALLO wydawców (targetowania reklamowego). Pamiętaj, że w każdej chwili możesz (i)
cofnąć zgodę na korzystanie przez Google z plików cookie lub innych identyfikatorów urządzeń,
wybierając „Ustawienia reklam”, dostępne pod tym linkiem lub (ii) skorzystać z narzędzi dostępnych
pod adresami http://www.aboutads.info/choices lub http://www.youronlinechoices.eu/, które
umożliwiają Ci zmianę dokonanych wyborów oraz wyłączenie targetowania reklamowego (np. za
pośrednictwem piksela Facebook’a).
Niektóre kategorie danych osobowych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe lub przynależność do związków zawodowych,
dane genetyczne, dane biometryczne pozwalające jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną, dane
dotyczące zdrowia, seksualności i orientacji seksualnej należą do „szczególnych kategorii danych
osobowych” i korzystają z dodatkowej ochrony wynikającej z europejskiego prawodawstwa w zakresie
ochrony danych. GALLO stara się nie zbierać i nie przetwarzać tych szczególnych kategorii danych
osobowych.

Szczególne kategorie danych osobowych ją zbierane i przetwarzane przez GALLO jedynie, jeśli
udzieliłeś nam na to swojej wyraźnej zgody.
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie profilujemy również Cię w
oparciu o posiadane przez nas dane osobowe.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach usług oferowanych przez GALLO na Stronie.
W szczególności GALLO zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
•
•
•
•
•

•

Obsługi i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania lub w celu skontaktowania się z Tobą, aby
odpowiedzieć na zadane nam pytania lub Twoje prośby;
Zarządzania bieżącymi potrzebami biznesowymi GALLO oraz Stroną;
Potwierdzenia tożsamości osób fizycznych, które kontaktują się z nami telefonicznie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób;
Wewnętrznych szkoleń i zapewnienia jakości;
Lepszego zrozumienia i oceny zainteresowań, wymagań i zmieniających się potrzeb klientów,
w celu poprawy naszej Strony i naszych aktualnych produktów i usług lub tworzenia nowych
produktów i usług; oraz
wyświetlania Ci reklam GALLO na stronach internetowych wydawców innych niż GALLO.

Podstawą zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
GALLO, np. w celu optymalizacji usług oraz Strony, w związku z naszymi wewnętrznymi potrzebami (w
tym potrzebami biznesowymi grupy), w celu nawiązania kontaktu z Tobą w odpowiedzi na złożone
przez Ciebie zapytanie, w związku z obroną przed roszczeniami i ochroną naszych praw, z
zastrzeżeniem, że interesy te nie mają nadrzędnego charakteru wobec praw, które przysługują Tobie
jako osobie fizycznej. Na tę podstawę prawną będziemy powoływać się, tylko jeśli przetwarzanie
Twoich danych osobowych nie może opierać się na innych podstawach. Zapewniamy, że jeżeli
uzasadniony interes jest podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, odnotowujemy ten fakt,
a Ty otrzymasz od nas informację o każdym przypadku powołania się na uzasadniony interes.
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę – dotyczy to danych
osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Google Analytics, które mogą być wykorzystywane
również w celu wyświetlania Ci reklam Gallo na stronach internetowych innych wydawców (za
pośrednictwem usługi Google Ads). Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, jednak jej
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe również wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (na
przykład, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w konkretnym celu przez
nakaz sądowy lub w związku z wezwaniem do sądu).
4. Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe?
Jako członek Grupy Unilever, GALLO udostępnia Twoje dane osobowe w ramach grupy oraz
podmiotom trzecim w następujących okolicznościach:

•

•

•

•

Zewnętrzni usługodawcy. W celu obsługi Twoich zgłoszeń i odpowiedzi na pytania zadane
przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej Stronie, przekazujemy
Twoje dane osobowe do centrum obsługi klienta (Webhelp Portugal, Unipessoal LDA z
siedzibą w Portugalii). Dostęp do Twoich danych osobowych może mieć również usługodawca,
który zarządza Stroną w naszym imieniu. Podmioty te realizują wskazane czynności w imieniu
GALLO. Mają oni dostęp do danych osobowych, które są niezbędne do realizowania
powierzonych im zadań, nie mogą jednak wykorzystywać ujawnionych im danych do innych
celów. Dodatkowo zobowiązani są oni do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami
dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Inne strony trzecie. Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez GALLO lub
udostępniane podmiotom trzecim (np. Google) w związku z prowadzonymi przez nas
działaniami analitycznymi, marketingowymi, promocyjnymi lub dotyczącymi wzbogacania
danych.
Transfery biznesowe. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z Grupy
Unilever do celów wewnętrznych, głównie do celów biznesowych i analitycznych (w celu
oceny przez Grupę, w jaki sposób Gallo zarządza danymi osobowymi użytkowników Strony).
W miarę rozwoju naszej działalności, możemy sprzedawać lub nabywać aktywa, podmioty
zależne lub jednostki biznesowe. W takich transakcjach Twoje dane osobowe stanowią jeden
z przekazywanych aktywów biznesowych, lecz nadal podlegają zobowiązaniom złożonym we
wcześniej obowiązującej Polityce Prywatności. Jeżeli inny podmiot przejmie nas, naszą
działalność lub zasadniczo całość lub część naszych aktywów lub aktywów związanych z
serwisami internetowymi Unilever, Twoje dane osobowe zostaną przekazane takiemu
podmiotowi w ramach procesu due diligence, jako jeden z przekazywanych aktywów.
Ponadto, w przypadku wszczęcia przez nas lub wobec nas postępowania upadłościowego lub
restrukturyzacyjnego, wszystkie dane osobowe zostaną uznane za nasz majątek i mogą zostać
udostępnione podmiotom trzecim.
Uzasadnione prawnie ujawnienie danych. Możemy przekazać i ujawnić Twoje dane osobowe
podmiotom trzecim:
o W związku z wypełnieniem przez nas obowiązku prawnego (jeżeli GALLO w dobrej
wierze uważa, że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa);
o Na żądanie organów władzy państwowej prowadzających dochodzenie;
o W celu wykrycia oszustw i ochrony przed nimi, lub czynników mogących zagrażać
bezpieczeństwu;
o W celu reagowania na sytuacje kryzysowe lub w innych przypadkach;
o W celu ochrony praw, majątku, bezpieczeństwa i ochrony osób trzecich,
odwiedzających Stronę.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich
GALLO udostępnia dane osobowe wewnętrznie lub podmiotom trzecim w celach określonych w
niniejszej Polityce Prywatności.
GALLO przekaże państwom trzecim dane osobowe zebrane na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) wyłącznie w następujących okolicznościach:
•

Postępując zgodnie z Twoimi instrukcjami.

•
•

W związku z wypełnieniem obowiązku prawnego; lub
W związku ze współpracą z naszymi agentami i doradcami, z których pomocy korzystamy w
prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług.

W przypadku przekazania danych osobowych poza obszar EOG, zapewnimy, aby dane takie były
chronione w taki sam sposób, jak gdyby były wykorzystywane na terenie EOG. Zastosujemy jedno
z naszych następujących zabezpieczeń:
o

o

o

Przekazanie danych do kraju spoza EOG, którego ustawodawstwo zapewnia
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych odpowiadający ochronie danych
osobowych na terenie EOG, zgodnie z tzw. decyzją Komisji w sprawie adekwatności
ochrony;
Zawrzemy umowę z zagranicznym podmiotem trzecim, która zawierać będzie
standardowe klauzule umowne i wszelkie dodatkowe środki, co gwarantuje poziom
zabezpieczenia danych osobowych równy standardom, obowiązującym na terenie
EOG; lub
Jeżeli żadne z powyższych nie ma zastosowania, GALLO może wykorzystać inną
podstawę prawną, do ewentualnego przekazania danych poza obszar EOG,
dozwoloną w świetle przepisów RODO.

Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych przez administratora w przypadku transferu danych
osobowych do państw trzecich, w sytuacji, gdy nie została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni
stopień ochrony, można uzyskać korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt. 9 poniżej.

6. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
GALLO dołoży wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym
wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.
W tym zakresie GALLO podejmuje działania obejmujące wdrażanie odpowiedniej kontroli dostępu,
inwestowanie w najnowsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu ochrony
środowisk informatycznych, z których korzystamy i zapewnienie szyfrowania, pseudonimizacji i
anonimizacji danych osobowych tam, gdzie jest to możliwe.
Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie nasi pracownicy i pośrednicy, zgodnie z zasadą
ograniczonego dostępu, a w przypadku przetwarzana danych przez strony trzecie – z zastrzeżeniem
zobowiązania do zachowania poufności oraz w oparciu o odpowiednie mechanizmy przewidziane
przez przepisy RODO.
7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
GALLO przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla
którego są one przetwarzane. Na przykład, gdy złożysz reklamację, Twoje dane będą przechowywane
przez okres przedawnienia stosownych roszczeń lub przez czas Twojego uczestnictwa w żądanej
usłudze, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

GALLO przechowuje dane, które umożliwiają identyfikację, zebrane przez nas bezpośrednio w celu
targetowania, przez możliwie najkrótszy czas, po czym podejmujemy czynności zmierzające do
trwałego usunięcia tych danych.
Dane zbierane przez pliki cookies (np. dane umożliwiające nam poprawę komfortu użytkowania ze
Strony) przechowywane są przez okres wskazany w Informacji dotyczącej plików cookies.
GALLO aktywnie przegląda zgromadzone dane osobowe i usuwa je w bezpieczny sposób, a w
niektórych przypadkach, gdy nie ma już potrzeby ich przechowywania ze względów prawnych,
biznesowych lub konsumenckich, anonimizuje takie dane osobowe.

8. Jakie są Twoje prawa?
Jako że jesteś osobą, której dane dotyczą, przysługuje Ci szereg praw dotyczących sposobu
przetwarzania Twoich danych osobowych i możesz w dowolnym momencie z nich skorzystać. Prawa
te obejmują:
•

•

•

•

•

•

•

Prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących
jej danych osobowych, w tym profilowania, zgodnie z warunkami RODO. Gdy dane osobowe
są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą ma prawo
w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących dla
celów takiego marketingu (np. polegającego na otrzymywaniu od nas korespondencji
elektronicznej lub informacji o ewentualnych okazjach).
Prawo do informacji. Masz prawo, w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej
formie, jasnym i prostym językiem otrzymać informacje na temat tego, w jaki sposób
wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci prawa.
Prawo dostępu do danych i ich sprostowania. W dowolnym momencie masz prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub zaktualizowania. Rozumiemy jak
ważne jest to dla Ciebie, więc prosimy o kontakt z nami, jeżeli chcesz skorzystać z
przysługujących Ci praw.
Prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe, które nam przekazałeś mogą być
przenoszone, kopiowane lub przekazywane drogą elektroniczną w określonych
okolicznościach wskazanych w RODO.
Prawo do bycia zapomnianym. W niektórych okolicznościach wskazanych w RODO,
przysługuje Ci prawo żądania usunięcia swoich danych. Jeżeli chcesz żebyśmy usunęli
przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, prosimy poinformuj nas o tym, a my
podejmiemy stosowne kroki w celu spełnienia Twojej prośby, zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zgromadzone przez nas dane osobowe nie są już
niezbędne dla jakichkolwiek celów i nie jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do ich
zachowania, lub jakakolwiek inna podstawa prawna nie pozwala nam na dalsze przetwarzanie
danych, dołożymy wszelkich starań, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić
identyfikację.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W niektórych okolicznościach określonych w
RODO przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wniesienia skargi
bezpośrednio do organu nadzorczego na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych.

•

•

Prawo do wycofania zgody. Jeżeli wyraziłeś zgodę na określone działania związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych (tzn. zgoda stanowi dla nas podstawę prawną
przetwarzania Twoich danych osobowych), masz prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie (jednak wycofanie zgody nie oznacza, że czynności, które podjęliśmy przed jej
wycofaniem są niezgodne z prawem). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych
danych kontaktowych.
Prawa związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Masz prawo nie podlegać
decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, wywołującej wobec
Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającej. W szczególności
masz prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska, uzyskania
wyjaśnień decyzji podjętej po dokonaniu oceny oraz do zakwestionowania takiej decyzji.

Wszelkie dalsze informacje lub instrukcje dotyczące Twoich praw możesz uzyskać od organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poniżej dane
kontaktowe powyższego organu: ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa, tel. 606-950-000, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl.

9. Jak możesz się skontaktować z GALLO?
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, przetwarzania przez GALLO
danych osobowych lub jeżeli chcesz złożyć skargę dotyczącą ewentualnego lokalnego naruszenia
przepisów dotyczących prywatności, prosimy o przesłanie takiej informacji korzystając z naszego
formularza kontaktowego (https://www.gallopolska.pl/kontakt).
Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z adresu […]
Po otrzymaniu przez nas zapytania dotyczącego ochrony prywatności lub prośby o dostęp do danych
osobowych, dedykowany do kontaktu zespół w GALLO dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na
przesłane zapytanie. Odpowiadamy na każdą otrzymają wiadomość. Jeżeli nie jesteś zadowolony z
odpowiedzi, możesz przekazać swoją skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w Twoim kraju.

10. W jaki sposób aktualizujemy niniejszą Informację?
Niniejsza Polityka Prywatności podlega niezbędnym aktualizacjom, tak aby odzwierciedlała ona opinie
klientów oraz zmiany wprowadzane w odniesieniu do naszych produktów i usług. W przypadku
wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki, zostanie zmieniona data „ostatniej aktualizacji” znajdująca
się na początku niniejszej Polityki.
W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, GALLO przekaże wyraźną informację (w tym, w
odniesieniu do niektórych usług, wiadomość e-mail z informacją o zmianach wprowadzonych do
Polityki Prywatności). GALLO zachowa wcześniejsze wersje niniejszej Polityki Prywatności, które
zarchiwizujemy i które będą dostępne do wglądu.

11. Dodatkowe warunki lub Informacje dotyczące ochrony prywatności

Poza zakresem niniejszej Polityki Prywatności, GALLO może organizować specjalne kampanie lub
promocje, które będą podlegać dodatkowym warunkom dotyczącym ochrony prywatności
regulowanym przez odrębne informacje na ten temat. GALLO zachęca do zapoznania się z takimi
dodatkowymi warunkami lub informacjami przed wzięciem udziału w takich kampaniach lub
promocjach, z uwagi na obowiązek ich przestrzegania przez każdego z uczestników. Wszelkie
dodatkowe warunki lub informacje dotyczące ochrony prywatności zostaną udostępniane w
widocznym miejscu.

