
Autodesk a umowa UE-USA Privacy Shield 

Obowiązuje od: 30 września 2016 r. 

Spółka Autodesk, Inc. oraz jej podmioty zależne na terytorium Stanów Zjednoczonych („Autodesk”) 
przestrzegają zasad wynikających z umowy UE-USA Privacy Shield oraz umowy Safe Harbor, zawartej 
pomiędzy USA i Szwajcarią, które regulują warunki gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania 
danych osobowych opisane poniżej. Zobowiązanie spółki Autodesk do postępowania z danymi 
osobowymi opisanymi poniżej na podstawie zasad wynikających z umów Privacy Shield oraz Safe Harbor 
podlega kompetencjom Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie egzekucji i 
prowadzenia dochodzeń. Więcej informacji odnośnie do zasad określonych umową Privacy Shield można 
znaleźć tutaj, natomiast odnośnie do zasad określonych umową Safe Harbor można znaleźć tutaj. Aby 
zapoznać się z listą uczestników programu Privacy Shield, należy odwiedzić 

stronęhttps://www.privacyshield.gov/list.  
 
Zakres: Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych dostarczonych przez 

klientów lub ich dotyczących, które spółka Autodesk, Inc. oraz jej podmioty zależne na terytorium 

Stanów Zjednoczonych otrzymują z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. 

Autodesk będzie przestrzegać postanowień niniejszej polityki w odniesieniu do takich danych 

osobowych.   

Cel przetwarzania danych: W ramach świadczenia usług na rzecz podmiotów danych spółka Autodesk 

przetwarza dane osobowe gromadzone w momencie, gdy podmiot danych rejestruje się w naszej spółce, 

dokonuje zakupu, zawiera z nami umowę oraz wykorzystuje nasze produkty. Rodzaje zbieranych danych 

osobowych i ich zastosowania zależą od produktu i są opisane w Polityce Autodesk dotyczącej ochrony 

prywatności.  

Transfery do stron trzecich: W pewnych okolicznościach opisanych w naszej Polityce dotyczącej ochrony 

prywatności spółka Autodesk może udostępniać osobom trzecim dane osobowe. Zobowiązania spółki 

Autodesk w ramach umowy Privacy Shield dotyczą również stron trzecich działających jako 

przedstawiciele pomagający nam prowadzić naszą działalność oraz świadczyć usługi, z których 

korzystasz, a spółka Autodesk ponosi odpowiedzialność w sytuacji, gdy działająca jako nasz 

przedstawiciel strona trzecia przetwarza dane osobowe podlegające niniejszej polityce w sposób z nią 

niezgodny, za wyjątkiem okoliczności, w których spółka Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenie będące przyczyną szkody.  

Możemy również ujawniać dane osobowe w odpowiedzi na prawnie uzasadnione żądania władz 

publicznych, w tym dotyczące wymagań związanych z bezpieczeństwem narodowym lub 

egzekwowaniem prawa. 

Prawo dostępu do danych oraz ograniczenia ich wykorzystania i ujawniania: Podmioty danych mają 

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ograniczenia ich wykorzystania i ujawniania.  

Niektóre ze sposobów realizacji tego uprawnienia zostały wymienione w Polityce Autodesk dotyczącej 

ochrony prywatności.  Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, usunąć 

lub ograniczyć ich wykorzystanie albo ujawnianie, skontaktuj się z nami, używając podanych niżej 

informacji.  Jeżeli spółka Autodesk otrzyma takie żądanie i przetwarza Twoje dane w imieniu klienta 

Autodesk, może skierować takie żądanie do tego klienta. 

https://www.privacyshield.gov/welcome
http://2016.export.gov/safeharbor/
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement


  



Niezależne rozstrzyganie sporów i arbitraż: Jeżeli masz pytania lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z 

Autodesk, jak podano niżej. Autodesk odpowie na Twoje zapytanie w ciągu 45 dni. Na potrzeby sytuacji, 

gdy skarga nie może zostać rozpatrzona we współpracy z nami, spółka Autodesk wyznaczyła 

Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu jako niezależny podmiot rozstrzygający spory, który bezpłatnie 

rozpatrzy Twoją skargę. Jeżeli skarga nie może zostać rozpatrzona bezpośrednio przez Autodesk lub za 

pośrednictwem mechanizmu niezależnego rozstrzygania sporów, możesz skorzystać z wiążącego 

arbitrażu. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury arbitrażu, należy odwiedzić stronę Privacy 

Shield.  

Jak się z nami kontaktować: Wszelkie zapytania lub skargi dotyczące przestrzegania przez nas 

postanowień umowy Privacy Shield należy kierować na adres privacy.questions@autodesk.com lub 

listownie na adres: 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
USA 
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