
PRIVACY NOTICE INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

Carrier Global Corporation and its subsidiaries 

and affiliates (collectively, “Carrier”), are 

committed to protecting the privacy of visitors to 

our websites (“Websites”) and users of our 

mobile applications (“Apps”). It is important that 

our users understand how we collect, use and 

disclose Personal Information (as defined below). 

Carrier has implemented technical, 

administrative and physical measures to 

safeguard any personal information that we may 

collect. 

This Privacy Notice describes our practices 

related to Personal Information collected 

through the Websites and Apps, unless there is a 

separate privacy notice for a particular website or 

mobile application. 

Carrier has a separate General Privacy Notice that 

covers Personal Information that Carrier may 

collect and process separate and apart from its 

Websites and Apps. If you apply for a job through 

this Website, Carrier’s use of the Personal 

Information you provide through the Careers 

section is governed by Carrier’s Job Applicant 

Privacy Notice found in that Careers section, and 

not this Privacy Notice. For individuals in the 

United States, Carrier has a HIPAA Privacy Notice. 

See Carrier’s Cookies Policy for information about 

cookies on our Websites and in our Apps. 

 

Carrier Global Corporation oraz jej spółki zależne 

i powiązane (zwane łącznie "Carrier") 

zobowiązują się do ochrony prywatności osób 

odwiedzających nasze strony internetowe 

("Witryny") oraz użytkowników naszych aplikacji 

mobilnych ("Aplikacje"). Istotne znaczenie ma to, 

aby nasi użytkownicy rozumieli, w jaki sposób 

gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Dane 

osobowe (zgodnie z poniższą definicją). Firma 

Carrier wdrożyła środki techniczne, 

administracyjne i fizyczne w celu zabezpieczenia 

wszelkich danych osobowych, które mogą być 

przez nas gromadzone. 

Niniejsza Informacja o prywatności określa nasze 

praktyki w zakresie Danych osobowych 

gromadzonych za pośrednictwem Witryn i 

Aplikacji, o ile nie ma zastosowania odrębna 

informacja o prywatności dla konkretnej witryny 

lub aplikacji mobilnej. 

Carrier posiada odrębną Ogólną Informację o 

prywatności dotyczącą Danych osobowych, które 

mogą być gromadzone i przetwarzane przez 

Carrier niezależnie od jego Witryn i Aplikacji. 

Jeżeli składasz podanie o pracę za 

pośrednictwem niniejszej Witryny, wykorzystanie 

przez Carrier Danych osobowych podanych przez 

Ciebie w sekcji Kariera podlega Informacji o 

prywatności dla Kandydatów na Pracowników, 

która znajduje się w tejże sekcji, a nie w niniejszej 

Informacji o prywatności. W odniesieniu do osób 

zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, Carrier 

posiada Informację o prywatności HIPAA. Więcej 

informacji o plikach cookies znajdujących się na 

naszych Witrynach oraz w naszych Aplikacjach 

znajduje się w Polityce dotyczącej plików Cookies. 

 

What Personal Information does Carrier collect? 

How does Carrier collect such Personal 

Information? 

Jakie Dane osobowe są gromadzone przez 

Carrier? W jaki sposób Carrier gromadzi Dane 

osobowe? 
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“Personal Information” is information through 

which a natural person is identifiable or may be 

identified. Carrier collects, uses and processes 

your Personal Information in order to provide 

you with services, products or information that 

you request. 

The collection of Personal Information will be 

transparent to you, and you will have the 

opportunity to decide whether or not to provide 

it. If you choose not to provide any of the 

Personal Information requested, Carrier may be 

unable to complete your transaction, or provide 

the information, services or products you have 

requested. 

Carrier collects information, including Personal 

Information, from you when you submit a form 

or request, or register a product with Carrier, 

such as: name, physical address, the company for 

whom you work, phone number, email address 

and fax number, as well as any other Personal 

Information you provide to Carrier. Carrier may 

also ask you to provide information about the 

product you are registering (e.g. a device 

identifier) or the person/company that installed 

or maintains it. 

Carrier may also collect information through your 

use of our Websites or Apps, such as device 

identifiers, IP address, log files, and location data. 

Please see “How does Carrier use cookies or 

other tracking technologies?” below for more 

information. 

Your mobile or internet services providers may 

have a conflicting privacy position or policy that 

permits them to capture, use and/or retain your 

Personal Information when you visit the 

Websites or use the Apps, but Carrier is not 

responsible for and does not control how other 

parties may collect your Personal Information 

when you access the Websites or Apps. 

 

"Dane osobowe" to informacje, na podstawie 

których można ustalić tożsamość osoby fizycznej. 

Carrier gromadzi, wykorzystuje i przetwarza Dane 

osobowe w celu świadczenia usług, dostarczania 

produktów lub informacji, o które poprosiłeś. 

Gromadzenie Danych osobowych odbywa się w 

sposób przejrzysty dla ciebie. Masz możliwość 

podjęcia decyzji o ich przekazaniu lub nie. Jeżeli 

zdecydujesz się nie podać wymaganych Danych 

osobowych, Carrier może nie być w stanie 

sfinalizować transakcji lub dostarczyć informacji, 

usług lub produktów, o które prosiłeś. 

Carrier zbiera od ciebie informacje, w tym Dane 

osobowe, podczas wypełniania przez ciebie 

formularza, składania wniosku lub rejestracji 

produktu w firmie Carrier, takie jak: imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, w 

której jesteś zatrudniony, numer telefonu, adres 

e-mail oraz numer faksu, a także wszelkie inne 

Dane osobowe, które przekazane przez ciebie  

firmie Carrier. Carrier może również poprosić cię 

o podanie informacji na temat rejestrowanego 

produktu (np. identyfikatora urządzenia) lub 

osoby/firmy, która go zainstalowała lub 

serwisuje. 

Carrier może również gromadzić informacje 

podczas korzystania przez Ciebie z naszych 

Witryn lub Aplikacji, takie jak identyfikatory 

urządzeń, adres IP, pliki dziennika oraz dane o 

lokalizacji. Więcej informacji znajduje się w części 

"W jaki sposób Carrier wykorzystuje pliki cookies 

i inne technologie śledzenia?" poniżej. 

Dostawcy usług mobilnych lub internetowych 

mogą mieć sprzeczne stanowisko lub politykę 

prywatności, które pozwalają im na 

pozyskiwanie, wykorzystywanie i/lub 

przechowywanie twoich Danych osobowych 

podczas odwiedzania Witryn lub korzystania z 

Aplikacji, jednak Carrier nie ponosi 

odpowiedzialności i nie sprawuje kontroli nad 

sposobem, w jaki inne witryny mogą gromadzić 



twoje Dane osobowe podczas korzystania przez 

ciebie z Witryn lub Aplikacji. 

 

Why does Carrier collect your Personal 

Information? 

Our purpose in collecting this information is to 

provide customized services and content 

relevant to your specific needs and interests. 

Your information may be used by Carrier to carry 

out our contractual obligations, authenticate you 

as a user and allow you access to certain areas of 

our Website, Apps or social media sites or allow 

you to apply for a position at Carrier. 

Except where used in support of a contract with 

you or to fulfill a legal obligation, our use of your 

Personal Information will be only for legitimate 

business interests as set out below. Personal 

Information collected on the Websites or Apps 

may be used to: 

• Conduct basic business operations, such 

as communicate with customers and 

business planning; 

• Provide investor services; 

• Provide requested information, items, or 

services; 

• Respond to your request or further 

process your submitted form; 

• Advertise products, services, promotions 

and events relating to Carrier; 

• Improve our products, services, 

Websites and Apps; 

• Verify your identity to ensure security for 

one of the other purposes listed here; 

• Analyze your behavior on our Website 

and Apps; 

• Respond to a legitimate legal request 

from law enforcement authorities or 

other government regulators; 

• Obtain your location data in order to 

provide requested information or 

services; 

Dlaczego Carrier gromadzi Twoje Dane 

Osobowe? 

Gromadzimy dane osobowe po to, aby 

dostarczać usługi i treści dostosowane do twoich 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

Informacje o tobie mogą być wykorzystywane 

przez Carrier w celu realizacji naszych 

zobowiązań umownych, twojego 

uwierzytelnienia i umożliwienia ci dostępu do 

określonych obszarów naszej Witryny, Aplikacji 

lub portali społecznościowych, a także w celu 

umożliwienia ci złożenia podania o pracę w 

Carrier. 

Z wyjątkiem sytuacji, gdy Dane osobowe są 

wykorzystywane w celu realizacji zawartej z tobą 

umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego, 

twoje Dane osobowe będą wykorzystywane 

przez nas wyłącznie w celu realizacji 

uzasadnionych interesów biznesowych, które 

określone zostały poniżej. Dane osobowe 

gromadzone w Witrynach lub Aplikacjach mogą 

być wykorzystywane do następujących celów: 

• Prowadzenie podstawowej działalności 

biznesowej, polegającej m.in. na 

komunikacji z klientami i planowaniu 

biznesowym; 

• Świadczenie usług inwestorskich; 

• Dostarczenie wymaganych informacji, 

produktów lub usług; 

• Odpowiadanie na twoje zapytania lub 

dalsze przetwarzanie przesłanego przez 

ciebie formularza; 

• Reklamowanie produktów, usług, 

promocji i wydarzeń związanych z 

Carrier; 

• Ulepszanie naszych produktów, usług, 

Witryn i Aplikacji; 



• Protect against fraud or investigate 

suspected or actual illegal activity; 

• Develop new offerings, improve the 

quality of our products, improve and 

personalize user experience, and better 

prepare future content based upon your 

interests and those of our general user 

population; or 

• Conduct investigations to ensure 

compliance with, and comply with, legal 

obligations. 

 

• Weryfikowanie twojej tożsamości w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa w ramach 

realizacji jednego z innych wymienionych 

tu celów; 

• Analizowanie twojej aktywności na 

naszej Witrynie i w Aplikacjach; 

• Odpowiadanie na uzasadnione prawnie 

żądanie organów ścigania lub innych 

rządowych organów regulacyjnych; 

• Uzyskiwanie twoich danych o lokalizacji 

w celu dostarczenia żądanych informacji 

lub usług; 

• Ochrona przed oszustwami lub 

prowadzenie dochodzeń w sprawie 

podejrzewanych lub faktycznych działań 

niezgodnych z prawem; 

• Opracowywanie nowych ofert, 

poprawiania jakości naszych produktów, 

ulepszania i personalizowania 

doświadczenia użytkowników oraz 

lepszego przygotowywania przyszłych 

treści w oparciu o twoje zainteresowania 

oraz ogółu użytkowników; lub 

• Prowadzenie dochodzeń w celu 

zapewnienia zgodności z wymogami 

prawnymi i ich wypełnianie. 

 

Where is Personal Information stored? 

Because Carrier is a global company with 

locations in many different countries, we may 

transfer your information from one legal entity to 

another or from one country to another within 

Carrier in order to accomplish the purposes listed 

above. These countries include, at a minimum, 

the United States, the member states of the 

European Union, the United Kingdom, 

Switzerland, Canada, and other countries, 

including some in Asia. We will transfer your 

Personal Information consistent with applicable 

legal requirements and only to the extent 

necessary for the purposes set out above. 

Gdzie są przechowywane Dane osobowe? 

Ponieważ Carrier jest firmą globalną, posiadającą 

oddziały w wielu różnych krajach, możemy 

przekazywać informacje o tobie z jednego 

podmiotu prawnego do drugiego lub z jednego 

kraju do drugiego w ramach Carrier w celu 

realizacji wyżej wymienionych celów. Do krajów 

tych należą m.in. Stany Zjednoczone, państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, Wielka Brytania, 

Szwajcaria, Kanada oraz inne kraje, w tym 

niektóre kraje azjatyckie. Twoje Dane osobowe 

będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi 

wymogami prawnymi i wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do realizacji celów określonych 

powyżej. 



Carrier relies on available legal mechanisms to 

enable the legal transfer of Personal Information 

across borders. To the extent that Carrier relies 

on the Standard Contractual Clauses (also called 

the Model Clauses) or Binding Corporate Rules to 

authorize transfer, Carrier will comply with those 

requirements, including where there may be a 

conflict between those requirements and this 

Privacy Notice. 

 

Carrier opiera się na dostępnych mechanizmach 

prawnych, które umożliwiają legalny transfer 

Danych osobowych za granicę. W zakresie, w 

jakim Carrier opiera się na Standardowych 

Klauzulach Umownych (zwanych również 

Klauzulami Modelowymi) lub na Wiążących 

Regułach Korporacyjnych, które zezwalają na 

transfer danych, Carrier będzie przestrzegał tych 

wymogów, również w przypadku rozbieżności 

pomiędzy tymi wymogami a niniejszą Informacją 

o prywatności. 

 

Does Carrier use your Personal Information to 

contact you? 

Carrier may use the Personal Information you 

provide to contact you about products, services, 

promotions, special offers, surveys, and other 

information that may be of interest to you. If you 

prefer not to receive such communications, 

please use the “unsubscribe” function within the 

Websites or Apps, or let us know by sending an 

email to privacy@carrier.com. 

Carrier will ensure that any marketing 

communications sent by electronic means will 

provide a simple method for you to opt-out or 

unsubscribe. Please note that if you unsubscribe 

from marketing communications, you may 

continue to receive communications about our 

account or transactions with us. 

We will also use your Personal Information to 

contact you in response to a direct inquiry or if 

you register to receive communications on any of 

the Websites, such as the Investors section if 

available. 

 

Czy Carrier wykorzystuje Twoje Dane osobowe, 

aby się z Tobą skontaktować? 

Carrier może wykorzystywać podane przez ciebie 

Dane osobowe w celu kontaktowania się z tobą w 

sprawie produktów, usług, promocji, ofert 

specjalnych, ankiet i innych informacji, które 

mogą być dla ciebie interesujące. Jeżeli nie 

życzysz sobie otrzymywania takich informacji, 

prosimy o skorzystanie z funkcji "zrezygnuj z 

subskrypcji" dostępnej w Witrynach lub w 

Aplikacjach albo o poinformowanie nas o tym 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

privacy@carrier.com. 

Carrier zapewni, że wszelkie komunikaty 

marketingowe wysyłane drogą elektroniczną 

zawierały prostą metodę rezygnacji z subskrypcji. 

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji 

z subskrypcji komunikatów marketingowych, 

możesz nadal otrzymywać komunikaty dotyczące 

naszego konta lub transakcji z nami. 

Twoje Dane osobowe będą również 

wykorzystywane w celu skontaktowania się z 

tobą w odpowiedzi na bezpośrednie zapytanie 

lub w przypadku zarejestrowania się w celu 

otrzymywania informacji na którejkolwiek z 

Witryn, np. w sekcji dla inwestorów, jeśli jest ona 

dostępna. 
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Does Carrier share the information it collects 

with third parties? 

Carrier may share your Personal Information with 

its affiliated companies and subsidiaries, such as 

companies in which Carrier has control, through 

either direct or indirect ownership for the 

purposes set out above. 

In addition, Carrier will provide access to or share 

Personal Information on an as-needed basis with 

third parties, such as trusted service providers, 

consultants and contractors who are granted 

access to Carrier facilities and systems or which 

provide services to Carrier, and with government 

agencies and others as required by law. In 

particular, Carrier will only share your Personal 

Information outside Carrier to: 

• Service providers, dealers, distributors, 

agents or contractors that Carrier has 

retained to perform services on our 

behalf. Carrier will only share your 

Personal Information with third parties 

whom Carrier has contractually 

restricted from using or disclosing the 

information except as necessary to 

perform services on our behalf or to 

comply with legal requirements; 

• comply with legal obligations, including 

but not limited, to complying with tax 

and regulatory obligations, sharing data 

with labor/trade unions and works 

councils, and responding to a court 

proceeding or a legitimate legal request 

from law enforcement authorities or 

other government regulators; 

• Investigate suspected or actual illegal 

activity; 

• Prevent physical harm or financial loss; 

or 

• Support the sale or transfer of all or a 

portion of our business or assets 

(including through bankruptcy). 

Czy Carrier udostępnia gromadzone Dane 

osobowe stronom trzecim? 

Carrier może udostępniać twoje Dane osobowe  

swoim spółkom powiązanym oraz spółkom 

zależnym, takim jak spółki, nad którymi Carrier 

sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę, 

w celach określonych powyżej. 

Ponadto Carrier udostępni Dane osobowe, w 

zakresie jakim jest to konieczne, stronom trzecim 

takim jak zaufani dostawcy usług, konsultanci i 

kontrahenci, którzy mają dostęp do urządzeń i 

systemów Carrier lub którzy świadczą usługi na 

rzecz Carrier, a także organom rządowym i innym 

podmiotom w przypadkach wymaganych przez 

prawo. W szczególności, Carrier będzie 

udostępniał twoje Dane osobowe poza obręb 

firmy Carrier wyłącznie: 

• Usługodawcom, dealerom, 

dystrybutorom, przedstawicielom lub 

kontrahentom, których Carrier zatrudnił 

do świadczenia usług w naszym imieniu. 

Carrier będzie udostępniał twoje Dane 

osobowe wyłącznie stronom trzecim, 

którym na mocy umowy zabronił 

wykorzystywania lub ujawniania tych 

informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest 

to konieczne do świadczenia usług w 

naszym imieniu lub do spełnienia 

wymogów prawnych; 

• W celu przestrzegania zobowiązań 

prawnych, w tym między innymi 

przestrzegania zobowiązań podatkowych 

i regulacyjnych, udostępniania danych 

związkom zawodowym i radom 

zakładowym oraz odpowiedzi na 

postępowanie sądowe lub uzasadnione 

prawnie żądanie organów ścigania lub 

innych rządowych organów 

regulacyjnych; 

• W celu prowadzenia dochodzenia w 

sprawie podejrzeń lub faktycznych 

działań niezgodnych z prawem; 



Your Personal Information will also be 

maintained and processed by our service 

providers in the United States, the member 

states of the European Union, the United 

Kingdom, Switzerland, Canada, Asia, and in other 

jurisdictions, within an appropriate legal and 

contractual framework. 

 

• W celu zapobiegania uszczerbkom na 

zdrowiu lub stratom finansowym; lub 

• W celu wspierania sprzedaży lub 

przeniesienia całości lub części naszego 

przedsiębiorstwa lub aktywów (w tym w 

drodze postępowania upadłościowego). 

Twoje Dane osobowe będą również 

przechowywane i przetwarzane przez 

usługodawców w Stanach Zjednoczonych, 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kanadzie, Azji oraz w 

innych jurysdykcjach, w ramach odpowiednich 

przepisów prawa i umów. 

 

How does Carrier secure Personal Information? 

Carrier is committed to ensuring the security and 

integrity of Personal Information. Carrier has 

adopted reasonable physical, technical and 

administrative procedures to safeguard your 

Personal Information. However, due to the 

nature of Internet communications, we cannot 

guarantee or warrant that your transmission to 

us is secure. 

 

W jaki sposób Carrier zabezpiecza Dane 

osobowe? 

Carrier jest zobowiązany do zapewnienia 

bezpieczeństwa i integralności Danych 

osobowych. Carrier stosuje odpowiednie 

procedury fizyczne, techniczne i administracyjne 

w celu zabezpieczenia twoich Danych 

osobowych. Jednakże, ze względu na charakter 

komunikacji internetowej, nie możemy 

zagwarantować, że przesyłane do nas Dane 

osobowe będą bezpieczne. 

 

How long do we keep your Personal Information? 

The Personal Information you provide to Carrier 

is only kept for as long as it is reasonably 

necessary for the purposes for which it was 

collected, taking into account our need to comply 

with contractual obligations, resolve customer 

service issues, comply with legal requirements 

and provide new or improved products and 

services to users. This means that we may retain 

your Personal Information for a reasonable 

period after you stopped using the Carrier 

Websites or Apps. After this period, your 

Jak długo przechowujemy twoje Dane osobowe? 

Dane osobowe przekazane przez ciebie Carrier są 

przechowywane tylko tak długo, jak jest to 

racjonalnie konieczne do celów, dla których 

zostały zgromadzone, z uwzględnieniem naszych 

potrzeb związanych z wypełnianiem zobowiązań 

umownych, rozwiązywaniem problemów 

związanych z obsługą klienta, spełnianiem 

wymogów prawnych oraz dostarczaniem 

użytkownikom nowych lub ulepszonych 

produktów i usług. Oznacza to, że możemy 

przechowywać twoje Dane osobowe przez 

uzasadniony okres po zaprzestaniu korzystania 

przez ciebie z Witryn lub Aplikacji Carrier. Po 



Personal Information will be deleted from all 

systems of Carrier without notice. 

 

upływie tego okresu Dane osobowe zostaną 

usunięte ze wszystkich systemów Carrier bez 

uprzedzenia. 

 

How can you correct, change or delete your 

information held by Carrier? 

You may request to access, update, correct, 

change, or delete your Personal Information at 

any time. Carrier will use reasonable efforts to 

timely update and/or remove your Personal 

Information. To protect the user’s privacy and 

security, Carrier will take steps to verify the user’s 

identity before making any requested access or 

change. To access, update, correct, change, or 

delete your Personal Information, to ask 

questions or to raise concerns regarding data 

protection and privacy, send an email to 

privacy@carrier.com. Some of our Websites, 

Apps, and social media accounts allow you to 

make corrections directly at the site without 

need to further contact Carrier. 

Please note that while we will assist you in 

protecting your Personal Information, it is your 

responsibility to protect your passwords and 

other access credentials from others. 

 

W jaki sposób możesz skorygować, zmienić lub 

usunąć swoje Dane osobowe przechowywane 

przez Carrier? 

Możesz w dowolnym momencie zażądać dostępu 

do swoich danych osobowych, a także ich 

aktualizacji, korekty, zmiany lub usunięcia. 

Carrier dołoży wszelkich starań, aby w 

odpowiednim czasie zaktualizować i/lub usunąć 

twoje Dane osobowe. Aby chronić twoją 

prywatność i bezpieczeństwo, Carrier podejmie 

kroki mające na celu weryfikację twojej 

tożsamości przed dokonaniem żądanej zmiany 

lub dostępu. Aby uzyskać dostęp, zaktualizować, 

poprawić, zmienić lub usunąć swoje Dane 

osobowe, zadać pytania lub zgłosić wątpliwości 

dotyczące ochrony danych i prywatności, należy 

wysłać wiadomość e-mail na adres 

privacy@carrier.com. Niektóre z naszych Witryn, 

Aplikacji i kont w mediach społecznościowych 

umożliwiają wprowadzanie poprawek 

bezpośrednio na stronie, bez konieczności 

dalszego kontaktu z Carrier. 

Należy pamiętać, że chociaż pomożemy ci chronić 

twoje Dane osobowe, to jesteś odpowiedzialny za 

ochronę swoich haseł i innych danych 

uwierzytelniających przed innymi osobami. 

 

What should you understand about the third 

party links that may appear on this Website? 

In some instances, Carrier may provide links to 

non-Carrier controlled websites, which Carrier 

will make reasonable efforts to identify as such. 

Carrier does not control such third party 

websites, however, and cannot be responsible 

for the content or the privacy practices employed 

by other websites. Furthermore, this Privacy 

Co należy wiedzieć o łączach stron trzecich, które 

mogą pojawić się w niniejszej Witrynie? 

W niektórych przypadkach Carrier może 

zamieszczać linki do witryn internetowych 

znajdujących się poza kontrolą Carrier o czym 

zobowiązuje się ciebie poinformować. Carrier nie 

sprawuje jednak kontroli nad takimi witrynami i 

nie może być odpowiedzialny za ich zawartość ani 

za zasady prywatności stosowane przez takie 
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Notice does not govern information collected 

about you by third parties. 

 

witryny. Ponadto niniejsza Informacja o 

prywatności nie dotyczy informacji 

gromadzonych o tobie przez strony trzecie. 

 

How does Carrier use cookies or other tracking 

technologies? 

Cookies 

Carrier may use cookies on this Website. Cookies 

are small text files sent to and stored on users’ 

computers. We use cookies to allow the Website 

to recognize repeat users, facilitate users’ access 

to the Website, and allow the Website to compile 

aggregate data that will allow content 

improvements. Cookies do not damage users’ 

computers or files. If you do not want cookies to 

be accessible by this or any other Carrier 

Website, you should adjust the settings on your 

browser program to deny or disable the use of 

cookies. However, denying or disabling cookies or 

similar technology may prevent you from 

accessing some of our content or using some of 

the features on the Website. Carrier may also use 

cookies and similar technology placed by one of 

our business or advertising partners to enable 

Carrier to learn which advertisements bring users 

to our Website. 

In addition, Carrier monitors user traffic patterns 

throughout its Websites according to a user's 

domain name, browser type, date and time of 

access, and pages viewed. Our Web servers 

collect the domain names but not the email 

addresses of visitors. This information is collected 

in order to measure the number of visitors to our 

Website and to determine which areas of the 

Website users find useful based upon the amount 

of traffic to particular areas. Carrier uses this 

information to enhance users’ experience at the 

Website and to better prepare future content 

based on the interests of users. 

 

W jaki sposób Carrier wykorzystuje pliki cookies 

i inne technologie śledzące? 

Cookies 

Carrier może korzystać na tej Witrynie z plików 

cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe 

wysyłane do komputerów użytkowników 

i przechowywane na nich. Korzystamy z plików 

cookies, aby umożliwić Witrynie rozpoznanie 

powtarzających się użytkowników, ułatwić im 

dostęp do Witryny oraz umożliwić Witrynie 

gromadzenie danych zbiorczych, które pozwolą 

na ulepszanie treści. Pliki cookies nie powodują 

uszkodzenia komputerów ani plików 

użytkowników. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies 

były dostępne dla tej lub innej Witryny Carrier, 

powinieneś zmienić ustawienia swojej 

przeglądarki tak, aby zablokować lub wyłączyć 

pliki cookies. Jednak zablokowanie lub 

wyłączenie plików cookies lub podobnych 

technologii może uniemożliwić dostęp do 

niektórych treści lub korzystanie z niektórych 

funkcji Witryny. Carrier może również korzystać z 

plików cookies i podobnych technologii 

umieszczanych przez jednego z naszych 

partnerów biznesowych lub reklamowych, aby 

umożliwić Carrier dowiedzenie się, które reklamy 

przyciągają użytkowników do naszej Witryny. 

Ponadto Carrier monitoruje ruch użytkowników 

na swoich Witrynach w oparciu o nazwę domeny 

użytkownika, typ przeglądarki, datę i godzinę 

dostępu oraz wyświetlone strony. Nasze serwery 

internetowe gromadzą nazwy domen, ale nie 

adresy e-mail odwiedzających. Informacje te są 

gromadzone w celu określenia liczby 

użytkowników odwiedzających naszą Witrynę 

oraz w celu ustalenia, które obszary Witryny 

użytkownicy uważają za przydatne, na podstawie 



ruchu w poszczególnych obszarach. Carrier 

wykorzystuje te informacje, aby poprawić jakość 

korzystania z Witryny przez użytkowników oraz 

aby lepiej przygotować przyszłe treści w oparciu 

o zainteresowania użytkowników. 

 

Web Beacons 

This Website may also use web beacons. A web 

beacon is usually a pixel on a website that can be 

used to track whether a user has visited a 

particular website to deliver targeted advertising. 

Web beacons are used in combination with 

cookies, which means that, if you turn off your 

browser's cookies, the web beacons will not be 

able to track your activity. The web beacon will 

still count as a website visit, but your unique 

information will not be recorded. 

Information collected by web beacons may 

include IP address information (see below). Web 

beacon information is also used for: 

• Advertising and email auditing, and 

reporting; 

• Personalization; 

• Site traffic reporting; and 

• Unique visitor counts. 

 

Sygnalizatory WWW (Web Beacons) 

Niniejsza Witryna może również korzystać z 

sygnalizatorów WWW (z ang. Web Beacons). 

Sygnalizator WWW to zazwyczaj piksel na 

witrynie internetowej, który może być 

wykorzystywany do śledzenia, czy użytkownik 

odwiedził daną witrynę internetową, w celu 

dostarczania ukierunkowanych reklam. 

Sygnalizatory WWW są używane w połączeniu z 

plikami cookies, co oznacza, że jeśli wyłączysz 

pliki cookies w swojej przeglądarce, sygnalizatory 

WWW nie będą w stanie śledzić twojej 

aktywności. Sygnalizatory WWW nadal będą 

liczone jako wizyta w witrynie, ale unikalne 

informacje o tobie nie zostaną zarejestrowane. 

Informacje gromadzone przez sygnalizatory 

WWW mogą obejmować informacje o adresie IP 

(zob. poniżej). Informacje z sygnalizatorów 

WWW są również wykorzystywane do: 

• Audytu reklam i poczty elektronicznej 

oraz raportowania; 

• Personalizacji; 

• Raportów dotyczących ruchu w witrynie; 

oraz 

• Liczby unikalnych użytkowników. 

 

IP Addresses 

An Internet Protocol (IP) address is a number that 

is used by computers on the network to identify 

your computer every time you log on to the 

Internet. 

Adresy IP 

Adres Protokołu Internetowego (IP) to liczba, 

która jest używana przez komputery w sieci do 

identyfikacji twojego komputera przy każdym 

logowaniu się do Internetu. 



Carrier may collect and keep track of IP addresses 

to, among other things: 

• Maintain Website safety and security; 

• Restrict access to our Websites to certain 

users; 

• Troubleshoot technical issues; and 

• Better understand how Carrier Websites 

are used. 

 

Carrier może gromadzić i śledzić adresy IP między 

innymi w celu: 

• Utrzymania bezpieczeństwa i ochrony 

Witryny; 

• Ograniczenia dostępu do naszych Witryn 

do określonych użytkowników; 

• Rozwiązywania problemów 

technicznych; oraz 

• Lepszego zrozumienia, w jaki sposób 

wykorzystywane są Witryny Carrier. 

 

Log Files 

Carrier (or third parties on behalf of Carrier) may 

collect information in the form of log files that are 

recording Website activities and statistics about 

web users' habits. 

Log files are used for internal purposes only. By 

using log files, Carrier can constantly improve and 

customize their Websites and applications. 

The entries help us gather, among other things: 

• Internal marketing and demographic 

studies; 

• A user’s browser type and operating 

system; 

• Information about a user’s session (such 

as the URL, the date and time our 

Website was visited and which pages and 

for how long were viewed on our 

Website); and 

• Other similar navigational or click-stream 

data. 

 

Pliki dziennika 

Carrier (lub strony trzecie działające w imieniu 

Carrier) może gromadzić dane w formie plików 

dziennika, które rejestrują aktywność na Witrynie 

oraz statystyki dotyczące zwyczajów 

użytkowników. 

Pliki dziennika są wykorzystywane wyłącznie do 

celów wewnętrznych. Dzięki plikom dziennika, 

Carrier może stale ulepszać i dostosowywać 

swoje Witryny i Aplikacje. 

Wpisy pomagają nam w gromadzeniu danych, w 

tym w szczególności: 

• Wewnętrznego badania 

marketingowego i demograficznego; 

• Typu przeglądarki i systemu 

operacyjnego użytkownika; 

• Informacji o sesji użytkownika (takie jak 

adres URL, data i godzina odwiedzin 

Witryny oraz które strony i jak długo były 

przeglądane w Witrynie); oraz 

• Innych podobnych danych 

nawigacyjnych lub danych dotyczących 

strumienia kliknięć. 

 

Social Network Information Informacje z sieci społecznościowych 



Social network information is any information 

that you permit a third party social network to 

share with third party application developers 

such as Carrier. Social network information 

includes any information that is part of your 

profile on a third party social network. Such social 

network may include, but is not limited to, 

Twitter, Facebook, google+. 

To find out how your information from a social 

network may be obtained by us (or other third 

party application developers), please go on the 

settings page of the relevant social network. 

Furthermore, you acknowledge that we may use 

your Personal Information to match information 

with a social network for advertising purposes. 

Carrier cannot make assurances about the 

security of information that you share with third 

parties, including information you share with 

social media sites. 

 

Informacje z sieci społecznościowych to wszelkie 

informacje, które udostępniasz w sieci 

społecznościowej zewnętrznym twórcom 

aplikacji, takim jak Carrier. Informacje z sieci 

społecznościowych obejmują wszelkie 

informacje, które są częścią twojego profilu w 

zewnętrznej sieci społecznościowej. Do takich 

sieci społecznościowych należą m.in. Twitter, 

Facebook i google+. 

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób twoje dane z 

sieci społecznościowej mogą zostać przez nas 

pozyskane (lub przez zewnętrznych twórców 

aplikacji), należy wejść na stronę ustawień danej 

sieci społecznościowej. Ponadto przyjmujesz do 

wiadomości, że możemy wykorzystywać twoje 

Dane osobowe w celu kojarzenia informacji z 

siecią społecznościową dla celów reklamowych. 

Carrier nie może zagwarantować bezpieczeństwa 

informacji, które udostępniasz stronom trzecim, 

w tym informacji udostępnianych na portalach 

społecznościowych. 

 

How may Carrier use location data? 

Carrier is a global provider of building 

technologies. Our fire safety, security, building 

automation, heating, ventilating, air-conditioning 

and refrigeration systems and services promote 

integrated, high-performance buildings that are 

safer, smarter and sustainable. As such, the 

following are some examples of when location 

data may be requested to provide some of the 

services that Carrier has to offer: 

• To improve building product capability, 

such as use your location data in one of 

our buildings to dynamically adjust 

ventilation, heating and cooling settings, 

to turn the lights on or off, or to unlock 

doors; 

• If you are a visitor to or an employee at 

our headquarters, use your location data 

W jaki sposób Carrier może wykorzystywać dane 

o lokalizacji? 

Carrier jest globalnym dostawcą technologii 

budowlanych. Nasze systemy i usługi z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, 

automatyki budynkowej, ogrzewania, wentylacji, 

klimatyzacji i chłodnictwa promują zintegrowane, 

wysokowydajne budynki, które są 

bezpieczniejsze, bardziej inteligentne i przyjazne 

dla środowiska. Poniżej przedstawiamy przykłady 

sytuacji, w których dane o lokalizacji mogą być 

wymagane w celu świadczenia niektórych usług 

oferowanych przez Carrier: 

• Usprawnienie funkcjonalności 

produktów budowlanych, np. 

wykorzystania danych o twojej lokalizacji 

w jednym z naszych budynków do 

dynamicznej regulacji ustawień 



to help you locate the nearest printer or 

conference room, in order to provide an 

enhanced experience at our 

headquarters; 

• To enable real estate agents using our 

Supra™ services to obtain or provide 

listing or showing information while 

using Supra’s Apps; or 

• To determine which service technician is 

closest to a service call. 

In addition, Carrier may use location data for 

location and/or timekeeping purposes for 

employees or contractors. 

In all of these cases, Carrier will ask permission to 

collect your location data and so the collection of 

this data will be transparent to you – you will 

have the opportunity to decide whether or not to 

provide your location data. If you choose not to 

provide your location data, Carrier may be unable 

to provide the requested service or complete the 

requested transaction. 

 

wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, 

włączania i wyłączania świateł lub 

otwierania drzwi; 

• W przypadku gości lub pracowników w 

naszej siedzibie głównej dane 

lokalizacyjne pomagają w znalezieniu 

najbliższej drukarki lub sali 

konferencyjnej, usprawniając sposób 

funkcjonowania naszej siedziby głównej; 

• Umożliwienie pośrednikom w obrocie 

nieruchomościami korzystającym z 

naszych usług Supra™ uzyskania lub 

dostarczenia informacji o ofertach lub 

pokazach podczas korzystania z Aplikacji 

Supra; lub 

• Ustalenie, który technik serwisowy jest 

najbliżej wezwania serwisowego. 

Ponadto Carrier może wykorzystywać dane o 

lokalizacji do celów związanych z lokalizacją i/lub 

ewidencją czasu pracy pracowników lub 

kontrahentów. 

We wszystkich tych przypadkach Carrier będzie 

prosił o zgodę na gromadzenie danych 

dotyczących twojej lokalizacji, a zatem 

gromadzenie tych danych będzie dla ciebie 

przejrzyste - będziesz miał możliwość podjęcia 

decyzji o udostępnieniu lub nieprzekazywaniu 

swoich danych dotyczących lokalizacji. Jeżeli 

zdecydujesz się nie udostępniać danych o swojej 

lokalizacji, Carrier może nie być w stanie 

świadczyć żądanej usługi lub sifnalizować żądanej 

transakcji. 

 

What additional information should specific 

users know? 

Parents, Guardians, and Children: Our Apps and 

Websites are intended for visitors who are at 

least 18 years of age, or the age of majority in 

their jurisdiction of residence. Carrier does not 

knowingly solicit information from, or market 

products or services to, children. If you do not 

Jakie dodatkowe informacje powinni znać 

poszczególni użytkownicy? 

Rodzice, Opiekunowie i Dzieci: Nasze Aplikacje i 

Witryny są przeznaczone dla osób, które 

ukończyły 18 lat lub są pełnoletnie w świetle 

prawa obowiązującego w miejscu ich 

zamieszkania. Carrier nie pozyskuje w sposób 

zamierzony informacji od dzieci ani nie sprzedaje 



meet the age requirements set out above, please 

do not enter your Personal Information on this or 

any other Carrier Websites or Apps. 

 

im produktów i usług. Jeżeli nie spełniasz 

określonych powyżej wymogów wiekowych, nie 

wprowadzaj swoich Danych osobowych na tej lub 

innych Witrynach i Aplikacjach Carrier. 

 

Users from California: If you are a resident of 

California, effective January 1, 2020, you have 

certain rights under the California Consumer 

Privacy Act of 2018 (“CCPA”), including the right 

to: 

a. know what categories of personal 

information about you we have collected 

and used, including how the personal 

information was collected and the 

purpose for the collection and use; 

b. know what categories of personal 

information are being sold or disclosed 

to third parties and, if sold or disclosed, 

the categories of third parties receiving 

it; 

c. access specific personal information 

collected about you; 

d. request that your personal information 

be deleted. 

Requests to exercise rights under the CCPA are 

subject to verification by Carrier and are also 

subject to certain restrictions provided by the 

CCPA. We will not discriminate against California 

residents for exercising any of their applicable 

CCPA rights. While California residents have the 

right to opt-out of the sale of their personal 

information under CCPA, Carrier does not sell 

personal information to third parties. If our 

practices change, we will update this Privacy 

Notice and take any necessary action to comply 

with applicable law. 

California residents who wish to exercise their 

CCPA rights can contact Carrier at 

privacy@carrier.com. You can also contact us at 

1-833-617-0050. When contacting us to exercise 

your rights, please put “California Privacy Rights” 

Użytkownicy z Kalifornii: Jeśli jesteś mieszkańcem 

Kalifornii, od 1 stycznia 2020 r. przysługują ci 

określone prawa wynikające z kalifornijskiej 

ustawy o prywatności konsumentów z 2018 r. 

(California Consumer Privacy Act "CCPA"), w tym 

prawo do: 

a. uzyskania informacji o tym, jakie 

kategorie twoich danych osobowych 

zostały przez nas zgromadzone i 

wykorzystane, w tym również o tym, w 

jaki sposób dane osobowe zostały 

zgromadzone oraz jaki był cel ich 

zgromadzenia i wykorzystania; 

b. uzyskania informacji o tym, jakie 

kategorie danych osobowych są 

sprzedawane lub ujawniane stronom 

trzecim, a jeśli są sprzedawane lub 

ujawniane – jakie są kategorie stron 

trzecich otrzymujących takie dane; 

c. uzyskania dostępu do poszczególnych 

danych osobowych zgromadzonych na 

twój temat; oraz 

d. żądania usunięcia twoich danych 

osobowych. 

Żądania wykonania praw wynikających z CCPA 

podlegają weryfikacji przez Carrier i podlegają 

również pewnym ograniczeniom wynikającym z 

CCPA. Nie będziemy dyskryminować 

mieszkańców Kalifornii w związku z korzystaniem 

przez nich z jakichkolwiek praw przysługujących 

im na mocy CCPA. Chociaż mieszkańcy Kalifornii 

mają prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich 

danych osobowych zgodnie z CCPA, Carrier nie 

sprzedaje danych osobowych stronom trzecim. 

Jeżeli nasze praktyki ulegną zmianie, 

zaktualizujemy niniejszą Informację o 

prywatności i podejmiemy wszelkie niezbędne 
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in the subject and body of your request and 

describe the nature of your request. 

Annually California residents may request and 

obtain information that Carrier shared with other 

businesses for their own direct marketing use 

within the prior calendar year (as defined by 

California’s “Shine the Light Law”). If applicable, 

this information would include a list of the 

categories of Personal Information that was 

shared and the names and addresses of all third 

parties with which Carrier shared this 

information in the immediately preceding 

calendar year. To obtain this information, please 

send an email message to privacy@carrier.com 

with “California Shine the Light Privacy Request” 

in the subject line as well as in the body of your 

message. 

 

działania w celu zachowania zgodności z 

obowiązującym prawem. 

Mieszkańcy Kalifornii, którzy chcą skorzystać ze 

swoich praw wynikających z CCPA, mogą 

skontaktować się z Carrier pod adresem 

privacy@carrier.com. Możesz również 

skontaktować się z nami pod numerem 1-833-

617-0050. Kontaktując się z nami w celu 

skorzystania ze swoich praw, prosimy o wpisanie 

"California Privacy Rights" (Prawa w zakresie 

prywatności w Kalifornii) w temacie i treści 

zgłoszenia oraz o opisanie charakteru swojej 

prośby. 

Każdego roku mieszkańcy Kalifornii mogą zażądać 

uzyskania informacji, które w poprzednim roku 

kalendarzowym zostały przekazane przez Carrier 

innym podmiotom na potrzeby marketingu 

bezpośredniego (zgodnie z kalifornijską ustawą 

"Shine the Light Law"). W stosownych 

przypadkach, informacje te powinny zawierać 

listę kategorii Danych osobowych, które zostały 

udostępnione oraz nazwy i adresy wszystkich 

stron trzecich, którym Carrier udostępnił te 

informacje w poprzednim roku kalendarzowym. 

Aby uzyskać te informacje, należy wysłać 

wiadomość e-mail na adres privacy@carrier.com, 

wpisując "California Shine the Light Privacy 

Request" (Zgłoszenie dotyczące prywatności w 

związku z ustawą Shine the Light) w temacie i 

treści wiadomości. 

 

Users from the European Union and other 

countries with privacy laws: You have the right to 

lodge a complaint with your national or state data 

protection authority, which may also be known as 

a supervisory authority. You also have the right 

to: (i) request access to and correction or erasure 

of your Personal Information; (ii) seek restrictions 

on; or (iii) object to the processing of certain 

Personal Information, and seek data portability 

under certain circumstances. To contact Carrier 

about a request to access, correct, erase, object 

Użytkownicy z Unii Europejskiej i innych krajów, 

w których obowiązują przepisy o prywatności: 

Masz prawo złożyć skargę do krajowego lub 

stanowego organu ochrony danych, który może 

być również znany jako organ nadzorczy. Masz 

również prawo do: (i) żądania dostępu do swoich 

Danych osobowych oraz ich korekty lub 

usunięcia; (ii) żądania ograniczenia lub (iii) 

sprzeciwu wobec przetwarzania określonych 

Danych osobowych, a także do żądania 

przeniesienia danych w określonych 
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or seek restrictions or portability, please use the 

contact methods indicated at the end of this 

notice. 

 

okolicznościach. Aby skontaktować się z Carrier w 

sprawie żądania dostępu, korekty, usunięcia, 

sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub 

przeniesienia danych, należy skorzystać z metod 

kontaktu podanych na końcu niniejszej 

informacji. 

 

Users from the US: Carrier does not collect Social 

Security Numbers through its Websites. 

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: Carrier 

nie gromadzi numerów Ubezpieczenia 

Społecznego za pośrednictwem swoich Witryn. 

 

How might Carrier change this Privacy Notice? 

As Carrier expands and improves its Websites and 

its Apps, or as legal requirements change, we 

may need to update this Privacy Notice. This 

Privacy Notice may be modified from time to time 

without prior notice. We encourage you to 

review this Privacy Notice on a regular basis for 

any changes. The date of the latest version will be 

identified at the bottom of the policy. 

 

W jaki sposób Carrier może zmienić niniejszą 

Informację o prywatności? 

W związku z rozwojem i doskonaleniem Witryn i 

Aplikacji przez Carrier, a także w związku ze 

zmianą wymogów prawnych, może zaistnieć 

potrzeba aktualizacji niniejszej Informacji o 

prywatności. Niniejsza Informacja o prywatności 

może być okresowo modyfikowana bez 

wcześniejszego powiadomienia. Zachęcamy do 

regularnego przeglądania niniejszej Informacji o 

prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi 

zmianami. Data najnowszej wersji zostanie 

podana na końcu niniejszego dokumentu. 

 

How can you contact Carrier? 

If you wish to access, correct, update or erase 

your Personal Information, or if you have 

questions about Carrier’s privacy practices in 

general or a complaint, please email 

privacy@carrier.com. 

In the event that you are located in a country that 

is governed by the General Data Protection 

Regulation and would like to contact the local 

Data Protection Officer, please note that in your 

email and your inquiry will be directed to the 

appropriate person. If you wish to opt-out from 

sharing your Personal Information with us or 

Jak można skontaktować się z Carrier? 

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich Danych 

osobowych, skorygować je, zaktualizować lub 

usunąć, a także jeżeli masz pytania dotyczące 

ogólnych zasad ochrony prywatności 

stosowanych przez Carrier lub chcesz złożyć 

skargę, napisz na adres privacy@carrier.com. 

W przypadku, gdy znajdujesz się w kraju 

podlegającym Ogólnemu Rozporządzeniu o 

Ochronie Danych i chciałbyś skontaktować się z 

lokalnym inspektorem ochrony danych, należy 

zaznaczyć to w wiadomości e-mail, a zapytanie 

zostanie skierowane do odpowiedniej osoby. Aby 

zrezygnować z udostępniania nam swoich 
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have your Personal Information be removed, you 

should follow this link. 

Last updated: October 26, 2021 

 

 

Danych osobowych lub usunąć je, należy 

skorzystać z poniższego łącza. 

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2021 r. 
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