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Corning Incorporated – Powiadomienie o ochronie danych 
przekazywanych przez internet 

Corning Incorporated („Corning,” „my”, „nam”, „nasz” itd.) to firma, której zależy na 
ochronie danych użytkownika przekazywanych przez internet. Poniżej opisano metody 
przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze stron internetowych 
Corning. 

Wszelkie dane osobowe przekazywane przez użytkownika gromadzi Corning 
Incorporated. Mogą być one przekazywane lokalnym jednostkom Corning znajdującym 
się w kraju zamieszkania użytkownika (zgodnie z informacją podaną w formularzu dot. 
gromadzenia danych). Zarówno Corning Incorporated, jak i odpowiednie jednostki 
Corning (dalej łącznie „Corning” lub „Grupa Corning”) działają jako współadministratorzy 
danych osobowych użytkowników, gromadzonych w związku z wykorzystywaniem stron 
internetowych Corning. Po kliknięciu poniższego łącza można przejrzeć nazwy i dane 
kontaktowe wszystkich odpowiednich jednostek Corning. 

http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf 

Grupa Corning wprowadziła zestaw Wiążących reguł korporacyjnych („BCR”) z myślą 
o ustanowieniu stosownych zabezpieczeń chroniących dane osobowe w procesie
przesyłania ich w obrębie Grupy Corning. Wdrożenie BCR zapewnia właściwy poziom
ochrony danych osobowych przekazywanych z jednostek Corning zlokalizowanych w
Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) do jednostek Corning znajdujących
się poza EOG w różnych częściach świata. Wiążące reguły korporacyjne zostały
opracowane zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(„RODO”)1 Zatwierdzeniem BCR Corning zajmował się francuski organ nadzoru CNIL
przy współpracy z organami niemieckiego landu Hessen i Polski.
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszym
Powiadomieniu w celu uwzględnienia nowej sytuacji biznesowej i lepszej obsługi
użytkowników. Corning podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki na rzecz publikacji
informacji o takich zmianach w Powiadomieniu, np. umieszczając je na niniejszej
stronie. Zalecamy okresowe przeglądanie treści Powiadomienia celem powzięcia
informacji o ewentualnych zmianach. Proszę zwrócić uwagę na poniższą datę
Powiadomienia. Wskazuje ona na dzień jego aktualizacji.

Corning chroni dane osobowe użytkowników na stronie Corning.com i w powiązanych 

witrynach Corning, stosując następujące zasady nadrzędne: 

i. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html


Jeżeli gromadzimy dane dot. użytkownika lub jego preferencji i oczekiwań 
internetowych za pośrednictwem niniejszej strony, zawsze podajemy stosowną 
informację z wyjaśnieniem, w jaki sposób dane te będą wykorzystywane.  

Nasze serwery sieciowe nie pobierają adresów e-mail (natomiast mogą je nam 
przekazywać sami użytkownicy). Gromadzimy jednak informacje ogólne takie jak adres 
IP czy nazwa domeny, z której następuje połączenie. Informacje te są wykorzystywane 
w formie zagregowanej do pomiaru liczby odwiedzanych witryn, ilości czasu 
spędzanego na stronie, liczby odwiedzin itp. Korzystamy z tych informacji zgodnie z 
uzasadnionym celem polegającym na ulepszaniu treści niniejszej strony internetowej. 

Poza tym, uwzględniając nasze uzasadnione interesy związane z ulepszaniem 
niniejszej strony, korzystamy z rożnych rodzajów plików cookie w celu rejestrowania 
wizyt użytkowników. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie 
wykorzystywanych przez Corning, metod ich wykorzystywania i opcji użytkownika dot. 
ograniczenia stosowania plików cookie podano w Polityce Corning dot. plików cookie – 
kliknij tutaj. 
Z wyłączeniem informacji gromadzonych za pośrednictwem niezbędnych plików cookie 
(zgodnie z opisem w Polityce Corning dot. plików cookie) to użytkownik decyduje, czy 
chce podawać określone dane. Na przykład niektóre informacje zgromadzone przy 
pomocy plików cookie mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych lub 
w związku ze śledzeniem i raportowaniem ruchu w sieci. Proszę pamiętać, że odmowa 
podania niektórych informacji może skutkować brakiem możliwości prowadzenia 
wybranej działalności biznesowej z Corning. 

W przypadku, gdy użytkownik dostarcza nam dane takie jak imię i nazwisko, adres, 
numer telefonu, adres e-mail itd., wykorzystujemy je wyłącznie w celu udzielania 
odpowiedzi na zapytania (przekazane na przykład w formularzu kontaktowym na 
stronie) oraz zarządzania kontami utworzonymi online, w oparciu o nasze uzasadnione 
interesy związane z usprawnianiem relacji z użytkownikiem, a także kontrolowania 
konkretnych działań marketingowych, wydarzeń i usług Corning – za zgodą 
użytkownika jeśli jest wymagana 

Corning zastrzega sobie prawo do zachowania wiadomości elektronicznych 
przesyłanych przez gości – w oparciu o uzasadniony interes Corning – z myślą o 
wykrywaniu i niwelowaniu złośliwych e-maili. Corning korzysta również w tym celu z 
określonej technologii pozwalającej przekazywać dalej e-maile i rejestrować transakcje 
e-mailowe. Dzienniki transakcji e-mailowych uwzględniają: datę i godzinę wysłania
komunikatu; nazwę i adres IP urządzenia, z którego wysłano e-mail; adres e-mail
nadawcy i adres Corning odbiorcy

ii. Ujawnianie danych

Wszelkie zgromadzone informacje dotyczące użytkownika są chronione i nie 
przekazujemy ich stronom trzecim – z wyjątkiem podmiotów stowarzyszonych z Corning 
oraz usługodawców w celach związanych z działaniami marketingowymi Corning lub 
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obsługą strony – chyba że wcześniej użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie tych 
informacji. Corning może jednak ujawniać dane osobowe użytkowników, jeżeli jest to 
konieczne w związku z nakazem sądowym, wezwaniem do stawiennictwa, wnioskiem 
organu państwowego lub organów ścigania, ewentualnie stronom trzecim, którym 
przekazano prawa własności Corning lub podmiotu stowarzyszonego z Corning w 
związku z przejęciem, fuzją, zbyciem aktywów itd.   

Corning zastrzega sobie prawo przekazywania informacji podanych przez użytkownika 
do innych krajów w celu ujawnienia ich podmiotom stowarzyszonym z Corning lub 
usługodawcom. Stosujemy zabezpieczenia zapewniające odpowiednią ochronę danych 
osobowych użytkowników przed nieupoważnionym lub niewłaściwym dostępem.   

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wiąże się z transferem danych poza Unię 
Europejską, Corning gwarantuje, że odbywa się to zgodnie z RODO. Przekazywanie 
danych osobowych do jednostek Corning spoza UE podlega Wiążącym regułom 
korporacyjnym Grupy (BCRs), natomiast przekazywanie danych do usługodawców 
zewnętrznych spoza EU jest objęte specjalnymi zabezpieczeniami kontraktowymi takimi 
jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej czy BCR w przypadku 
pomiotów przetwarzających dane. Użytkownik może zwrócić się z wnioskiem o 
otrzymanie kopii tych dokumentów, składając go w biurze ds. prywatności Corning 
szczegółowe informacje w poniższym rozdziale „Kontakt z nami”.  

iii. Przechowywanie

Dane osobowe użytkowników przetwarzane przez Corning są ewidencjonowane w 
formie umożliwiającej identyfikację użytkownika tak długo, jak jest to konieczne w 
celach związanych z przetwarzaniem tych danych. Aby określić okres przechowywania 
danych, bazujemy na następujących przesłankach: 

 utworzenie konta przez użytkownika – przechowujemy dane osobowe 
użytkownika po okresie braku aktywności zdefiniowanym w myśl przepisów i 
wytycznych lokalnych, chyba że użytkownik wcześniej zwrócił się do nas z 
wnioskiem o ich usunięcie; 

 użytkownik zwrócił się do nas z zapytaniem – przechowujemy dane osobowe 
użytkownika przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania; 

 zgoda użytkownika na marketing bezpośredni – przechowujemy dane osobowe 
użytkownika wykorzystywane do marketingu bezpośredniego do momentu 
zakończenia subskrypcji lub otrzymania od użytkownika wniosku o usunięcie 
danych, ewentualnie po okresie braku aktywności (brak aktywnej interakcji z 
markami) zdefiniowanym w myśl przepisów i wytycznych lokalnych. W takim 
przypadku przechowujemy jedynie informacje potrzebne do zapewnienia 
użytkownikowi prawa zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z przepisami i wytycznymi 
lokalnymi. Jeżeli użytkownik jest klientem, mamy prawo przechowywać jego 
dane wyłącznie w celach administracyjnych 

 pliki cookie zostały umieszczone na komputerze użytkownika – przechowujemy 

dane przez okres zdefiniowany w myśl regulacji i wytycznych lokalnych. 



iv. Prawa użytkownika

Użytkownicy mają prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Corning 
i składania uzasadnionych żądań w zakresie korekty, zmiany bąd źusunięcia błędnych 
informacji. 

W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na usunięcie lub całkowitą anonimizację 
swoich danych osobowych w naszej bazie danych, możemy zachować zapis wniosku o 
usunięcie danych oraz zapisy wskazujące na rodzaj usuniętych informacji, gdyż 
stanowią one dowód na przestrzeganie przez nas zapisów niniejszego Powiadomienia. 

Użytkownik może także korzystać z uprawnień do przenoszenia własnych danych 
osobowych oraz zwrócić się do nas z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania tychże 
danych.  

Dodatkowo, za każdym razem, gdy Corning przetwarza dane osobowe użytkownika w 
oparciu o swój uzasadniony interes, użytkownik może – w dowolnym momencie – 
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, jeśli występują uzasadnione 
przyczyny wynikające z konkretnej sytuacji. 

Poza tym w każdej chwili użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia subskrypcji lub 
rezygnacji z otrzymywania wiadomości związanych z marketingiem bezpośrednim. 
Najłatwiej zrobić to, klikając przycisk „Rezygnuj z subskrypcji” w wysłanym przez nas e-
mailu marketingowym lub komunikacie. Można również nawiązać z nami kontakt, 
korzystając z informacji kontaktowych podanych niżej. 

 Corning nie stosuje spamu ani nie rozsyła niezamówionych e-maili promocyjnych. W 
przypadku otrzymania takiej wiadomości od Corning prosimy o kontakt pod 
adresem privacy@corning.com.  

Aby wysłać któryś z wniosków, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z 
nami pod adresem privacy@corning.com lub adresem pocztowym podanym niżej. 
Proszę pamiętać o podaniu imienia i nazwiska oraz jasnych poleceń co do zmian, które 
mają zostać wprowadzone w danych osobowych lub ich usunięcia z naszej bazy 
danych. Corning na pewno odpowie na złożony wniosek. Jeżeli nie będziemy w stanie 
ustosunkować się do niego pozytywnie, niezwłocznie przekażemy stosowne 
wyjaśnienia.  

Jeżeli użytkownik podejrzewa, że Corning nie przestrzega obowiązujących zasad w 
zakresie ochrony danych, ma prawo złożyć zażalenie na ręce organu nadzoru. Poza 
tym w BCR Corning (konkretnie w art. 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 i Załączniku 2) Użytkownik 
znajdzie zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Corning i przysługujące 
użytkownikowi jako beneficjentowi zewnętrznemu. W przypadku, gdy użytkownik 
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poniesie jakiekolwiek szkody związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, 
przysługiwać mu będzie prawo do zadośćuczynienia lub (w stosownych 
okolicznościach) odszkodowania zasądzonego przez właściwy sąd lub organ nadzoru, 
tudzież na podstawie decyzji podjętej zgodnie z wewnętrznym mechanizmem 
rozpatrywania skarg, obowiązującym w Corning jeśli znajdzie zastosowanie.  

v. Dane osobowe dzieci

Corning nie zamierza pobierać danych osobowych od dzieci, które nie ukończyły 
szesnasty (16) roku życia – bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci, 
które nie ukończyły szesnasty (16) roku życia mogą przekazywać dane do Corning 
wyłącznie pod warunkiem otrzymania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych. W przypadku, gdy dziecko użytkownika przekazało nam swoje dane 
osobowe, a użytkownik chciałby wnioskować o ich usunięcie, prosimy o kontakt (dane 
poniżej). Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby usunąć te dane. 
 Zagraniczni goście odwiedzający strony internetowe Corning powinni mieć 
świadomość, że dane osobowe mogą być przesyłane na komputery w USA lub w 
innych lokalizacjach na świecie w związku z realizacją złożonych wniosków. 

vi. Środki bezpieczeństwa chroniące dane osobowe użytkowników

Corning wdraża wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne zapewniające taki 
poziom bezpieczeństwa danych osobowych, który jest optymalnie dopasowany do 
ryzyka. Zależy nam zwłaszcza na ochronie danych osobowych przed przypadkowym 
lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub 
dostępem. Corning nakazuje (w zawieranych umowach) stosowanie analogicznych 
zabezpieczeń przez usługodawców Corning. 

vii. Kwestie różne

Na stronach internetowych Corning mogą znajdować się łącza do innych witryn 
nieobjętych domeną Grupy Corning ani nie znajdujących się w jej posiadaniu. Łącza te 
zamieszczamy wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za treści, poziom zabezpieczeń czy też praktyki w zakresie ochrony 
danych stosowane przez witryny nienależące do Corning. Nie promujemy ani nie 
obejmujemy żadną gwarancją produktów i usług opisywanych bąd źsprzedawanych w 
tych witrynach. 

Dane nieosobowe przekazywane Corning przez użytkowników za pośrednictwem stron 
internetowych Corning nie są traktowane jako informacje zastrzeżone ani poufne, w 
związku z czym Corning nie ma obowiązku ich ochrony przed ujawnieniem. Corning 
zastrzega sobie prawo do wykorzystywania takich danych do udzielania odpowiedzi na 
zapytania lub prowadzenia działań marketingowych. Poza tym podanie danych 
nieosobowych Corning nie ogranicza zakupu, produkcji ani wykorzystania podobnych 
produktów, usług, planów czy pomysłów przez Corning odnośnie do jakichkolwiek 
celów. Corning ma prawo kopiować, wykorzystywać i ujawniać te dane oraz 
przekazywać je innym podmiotom bez ograniczeń. 
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viii. Kontakt z nami

Użytkowników pragnących skorzystać ze swoich uprawnień lub mających pytania albo 
wątpliwości dotyczące niniejszego Powiadomienia prosimy o kontakt pod adresem: 

Global Data Privacy Office 
One Riverfront Plaza,  
MP-HQ-01-E1E26A
Corning, NY 14831 
(607) 974-9000
privacy@corning.com


