
 

GENERAL PRIVACY NOTICE 

 

OGÓLNA INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

This Notice addresses how Carrier Global Corporation Inc. and its subsidiaries and 

affiliates (collectively, Carrier) may collect and process personal information from 

you, as an individual, separate and apart from its websites and mobile 

applications, which may have their own privacy notices (please review the 

relevant site or mobile application for the applicable notice). Carrier Job 

applicants, please see our Job Applicant 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 interacts with individuals in a variety of ways: as end users of our products, 

employees of our business customers and suppliers, and others in our 

communities. To enable these interactions, Carrier may need to collect and 

process personal information. Carrier has implemented technical, administrative, 

and physical measures to safeguard any personal information we may collect. As 

this Notice is intended to cover a variety of situations, some information in this 

Notice may not apply to you. For example, if you do not have a warranty with a 

Carrier company, Carrier would not be collecting warranty information from you. 

Also, Carrier complies with applicable legal requirements and refrains from the 

collection or use of personal information in a location as prohibited by applicable 

law. 

Please review this Notice periodically for changes, as we may update it from time 

to time without prior notice. The effective date of this Notice appears below. 

 

Niniejsza Informacja dotyczy sposobu, w jaki Carrier Global Corporation Inc. oraz jej 

spółki zależne i powiązane (zwane łącznie Carrier) mogą gromadzić i przetwarzać 

twoje dane osobowe, niezależnie od witryn internetowych i aplikacji mobilnych, które 

mogą posiadać własne informacje o prywatności (prosimy o zapoznanie się z 

odpowiednią informacją na danej witrynie lub w aplikacji mobilnej). Osoby ubiegające 

się o pracę w Carrier prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o prywatności dla 

Kandydatów na Pracowników. 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. 

Carrier kontaktuje się z osobami na różne sposoby: jako użytkownikami końcowymi 

naszych produktów, pracownikami naszych klientów biznesowych i dostawców oraz 

innymi członkami naszych społeczności. Aby umożliwić te interakcje, Carrier może 

gromadzić i przetwarzać dane osobowe. Firma Carrier wdrożyła środki techniczne, 

administracyjne i fizyczne w celu zabezpieczenia wszelkich danych osobowych, które 

mogą być przez nas gromadzone. Ponieważ niniejsza Informacja dotyczy różnych 

sytuacji, niektóre informacje zawarte w niniejszej Informacji mogą nie mieć do ciebie 

zastosowania. Na przykład, jeżeli nie posiadasz gwarancji udzielonej przez firmę 

Carrier, Carrier nie będzie zbierał od Ciebie informacji dotyczących gwarancji. 

Ponadto, Carrier przestrzega obowiązujących przepisów prawa i nie gromadzi ani nie 

wykorzystuje danych osobowych w miejscach, w których jest to zabronione przez 

obowiązujące prawo. 

Prosimy o regularne przeglądanie niniejszej Informacji w celu zapoznania się ze 

wszelkimi zmianami, ponieważ możemy ją okresowo aktualizować bez 

https://www.corporate.carrier.com/legal/privacy-notice-job-applicant/
https://www.corporate.carrier.com/legal/privacy-notice-hipaa/
https://www.corporate.carrier.com/legal/privacy-notice/


wcześniejszego powiadomienia. Data wejścia w życie niniejszej Informacji znajduje 

się poniżej. 

What personal information might Carrier collect? 

Carrier collects personal information subject to applicable legal requirements. 

Because this Notice covers a wide variety of situations, there may be data 

elements listed here that do not apply to your specific situation. Please contact 

Carrier in the “How Can You Contact Carrier” section below with any questions. 

 

Jakie dane osobowe może gromadzić Carrier? 

Carrier gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. 

Ponieważ niniejsza Informacja dotyczy wielu różnych sytuacji, niektóre z 

wymienionych w niej elementów danych mogą nie odnosić się do konkretnej sytuacji. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Carrier, o którym mowa w 

sekcji "Jak można skontaktować się z Carrier" poniżej. 
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Name, including given, family, middle, any 
suffix (such as Junior or Senior), and 
salutation (such as Mr. or Ms.) 

X X X X X X 

Basic identification information, such as 
date of birth, gender, and/or relationship to 
insurance policy holder 

X X   X X 

Rodzaj danych osobowych 
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Imię i nazwisko, w tym nazwisko rodowe, 
drugie imię, przyrostek (np. Junior lub 
Senior) oraz zwrot grzecznościowy (np. 
Pan lub Pani) 

X X X X X X 

Podstawowe informacje identyfikacyjne, 
takie jak data urodzenia, płeć i/lub 
pokrewieństwo z posiadaczem polisy 
ubezpieczeniowej 

X X   X X 



Emergency contact information 
X X   X  

Work contact information, including 
telephone numbers, fax number, email 
address, pager number, mailing address, 
and work location 

X X X X X  

Home address, personal email address and 
home telephone number, including personal 
mobile 

X    X X 

Work experience, education and job history, 
skill categories including language skills, 
licenses, certifications, authorization to 
perform a certain job, or memberships to 
and participation in trade associations or 
professional organizations 

X X     

Information about an individual’s job, 
including job title, department, job function, 
and cost center 

X X X X X  

Information about an individual’s employer, 
including company name(s), company 
location(s), company address(es), and 
country of incorporation 

X X X X   

Name of supervisor and/or assistant 
X X X X   

Training, development, and/or 
performance review information  

X X     

Informacje kontaktowe w nagłych 
wypadkach 

X X   X  

Informacje kontaktowe w miejscu pracy, w 
tym numery telefonów, faksów, adresy e-
mail, numery pagerów, adresy pocztowe i 
miejsca pracy 

X X X X X  

Adres domowy, prywatny adres e-mail i 
numer telefonu domowego, w tym 
prywatnego telefonu komórkowego 

X    X X 

Doświadczenie zawodowe, wykształcenie i 
historia zatrudnienia, kategorie 
umiejętności, w tym znajomość języków, 
licencje, certyfikaty, uprawnienia do 
wykonywania określonej pracy lub 
członkostwo i uczestnictwo w związkach 
zawodowych i organizacjach zawodowych. 

X X     

Informacje o pracy danej osoby, w tym 
nazwa stanowiska, dział, funkcja i centrum 
kosztów 

X X X X X  

Informacje o pracodawcy osoby fizycznej, 
w tym nazwa(y) firmy, lokalizacja(y) 
firmy, adres(y) firmy oraz kraj siedziby X X X X   

Imię i nazwisko przełożonego i/lub 
asystenta 

X X X X   

Informacje dotyczące szkoleń, rozwoju 
i/lub oceny wyników pracy  X X     



Carrier computer, network, and 
communications information and logs 
covering the use of company phones, 
computers, electronic communications 
(such as email and electronic calendars), 
and other information and communication 
technology, including but not limited to 
username/login identification, passwords, 
answers to security questions, and other 
information required to access Carrier 
applications, networks, systems, and 
services as well as information that you 
store, send, submit, or receive through 
Carrier’s networks and systems 

X X X X X X 

Work assignments and work product that 
may include a connection to you, such as 
but not limited to documents and files with 
you identified as the author and tasks 
assigned to you 

X      

Military service information as required by 
applicable requirements and law 

X      

Environmental, health, and safety 
information 

X X X X X  

Agreements, programs, and activities in 
which you participate 

X X  X X  

Language and communication preference(s) X X   X  

Informacje i dzienniki dotyczące 
komputerów, sieci i komunikacji Carrier, 
dotyczące korzystania z telefonów 
służbowych, komputerów, komunikacji 
elektronicznej (np. poczty elektronicznej i 
kalendarzy elektronicznych) oraz innych 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, w tym między innymi 
nazwy użytkownika/identyfikatora 
logowania, haseł, odpowiedzi na pytania 
bezpieczeństwa oraz innych informacji 
wymaganych do uzyskania dostępu do 
aplikacji, sieci, systemów i usług Carrier, a 
także informacji przechowywanych, 
wysyłanych, przesyłanych lub 
otrzymywanych za pośrednictwem sieci i 
systemów Carrier 

X X X X X X 

Przydziały pracy i produkty pracy, które 
mogą być powiązane z tobą, takie jak 
między innymi dokumenty i pliki, w 
których jesteś zidentyfikowany jako autor, 
oraz powierzone tobie zadania 

X      

Informacje o służbie wojskowej zgodnie z 
obowiązującymi wymogami i prawem 

X      

Informacje dotyczące środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa 

X X X X X  

Umowy, programy i działania, w których 
uczestniczysz 

X X  X X  

Preferencje językowe i komunikacyjne X X   X  



Information collected through a voluntary 
survey or promotion or through use of a 
product, such as a security system 

X X   X  

Record of any incident occurring on Carrier 
premises or during work X X X X X  

Travel and expense information related to 
work assignments, including visa 
information, expense details, and 
supporting bills 

X      

Information that may be collected as part of 
an assignment, such as time and attendance 
data, badge information, photographs, 
audio, video, biometric information (e.g., 
fingerprint, iris scan, or voice recognition), 
or geolocation data used for a particular 
role or assignment, but such collection will 
be known, transparent, and consistent with 
applicable law 

X    X  

Country of birth, citizenships held (past and 
present), and permanent residency status, 
as required by applicable law 

X      

Required screenings, such as a medical 
examination, drug screening, and/or 
background check information as required 
by applicable law 

X      

Informacje zgromadzone w ramach 
dobrowolnych ankiet, promocji lub 
korzystania z produktu, np. z systemu 
bezpieczeństwa 

X X   X  

Zapisy wszystkich zdarzeń mających 
miejsce na terenie Carrier lub podczas 
pracy 

X X X X X  

Informacje o podróżach i wydatkach 
związanych z zadaniami służbowymi, w 
tym informacje o wizach, szczegóły 
dotyczące wydatków i rachunki 
potwierdzające 

X      

Informacje, które mogą być gromadzone w 
ramach zadania, takie jak dane o czasie 
pracy, informacje o odznakach, zdjęcia, 
nagrania audio i wideo, informacje 
biometryczne (np. odcisk palca, skan 
tęczówki oka lub rozpoznawanie głosu) 
lub dane geolokalizacyjne 
wykorzystywane w związku z określoną 
rolą lub zadaniem, ale takie gromadzenie 
będzie znane, przejrzyste i zgodne z 
obowiązującym prawem 

X    X  

Kraj urodzenia, posiadane obywatelstwo 
(poprzednie i obecne) oraz status stałego 
rezydenta, zgodnie z wymogami 
obowiązującego prawa 

X      

Wymagane badania, takie jak badania 
lekarskie, badania na obecność 
narkotyków i/lub informacje o przeszłości, 

X      



Information that may be required for 
international trade compliance regulations 
to permit your access to certain 
technologies or other information related to 
a particular assignment or visit as required 
by applicable law X X X X X  

Government-issued identification numbers 
(in whole or in part), such as a tax 
identification number, Carrier assigned 
identification number, social 
security/insurance number, government-
issued driver’s license number, visa, 
passport, or other document number 

X X X X X X 

Qualifications to serve as a supplier, such as 
conflicts of interest information  

 X     

Visitor information, including time, date, 
and location of visits, information regarding 
a vehicle for parking purposes, and 
information necessary to maintain visitor 
logs and denied party screening  

X X X X X  

Listing of nominal gifts that may have been 
provided or received 

 X     

zgodnie z wymogami obowiązującego 
prawa 

Informacje, które mogą być wymagane w 
związku z międzynarodowymi przepisami 
dotyczącymi zgodności z normami 
handlowymi w celu umożliwienia dostępu 
do pewnych technologii lub innych 
informacji związanych z konkretnym 
zadaniem lub wizytą, zgodnie z wymogami 
obowiązującego prawa 

X X X X X  

Numery identyfikacyjne nadane przez rząd 
(w całości lub w części), takie jak numer 
identyfikacji podatkowej, numer 
identyfikacyjny nadany przez Carrier, 
numer ubezpieczenia 
społecznego/ubezpieczenia, numer prawa 
jazdy nadany przez rząd, numer wizy, 
paszportu lub innego dokumentu 

X X X X X X 

Kwalifikacje do pełnienia funkcji 
dostawcy, takie jak informacje o konflikcie 
interesów 

 X     

Informacje o odwiedzających, w tym czas, 
data i miejsce odwiedzin, informacje o 
pojeździe do celów parkingowych oraz 
informacje niezbędne do prowadzenia 
rejestrów odwiedzających i kontroli osób 
odmawiających przyjęcia 

X X X X X  

Wyszczególnienie darowizn nominalnych, 
które mogły zostać przekazane lub 
otrzymane 

 X     



Location information for certain sites that 
provide location-based services, such as 
maps, access to printers based on location, 
or availability of nearby conference rooms, 
but such collection will be known and 
transparent 

  X X X  

Warranty-related information, such as the 
product purchased, and information related 
to the servicing of a product 

    X  

Information required to process a claim or 
provide requested benefits or services, 
which may include health information, 
government identification numbers, or 
other information 

    X X 

Any information that a person chooses to 
include in a document that is part of a legal 
proceeding involving Carrier 

X X X X X X 

 

Informacje o lokalizacji w przypadku 
niektórych witryn świadczących usługi 
oparte na lokalizacji, takie jak mapy, 
dostęp do drukarek na podstawie 
lokalizacji lub dostępność sal 
konferencyjnych w pobliżu, ale takie 
gromadzenie danych będzie znane i 
przejrzyste 

  X X X  

Informacje związane z gwarancją, takie jak 
zakupiony produkt oraz informacje 
związane z serwisowaniem produktu 

    X  

Informacje wymagane do rozpatrzenia 
roszczenia lub zapewnienia żądanych 
świadczeń lub usług, które mogą 
obejmować informacje o stanie zdrowia, 
rządowe numery identyfikacyjne lub inne 
informacje 

    X X 

Wszelkie informacje, które dana osoba 
zdecyduje się zamieścić w dokumencie 
stanowiącym część postępowania 
sądowego dotyczącego Carrier 

X X X X X X 

 



* such as dependents and family members of Carrier employees, emergency 

contacts, parties to insurance claims 

* np. osoby pozostające na utrzymaniu pracowników Carrier i członkowie ich rodzin, 

osoby kontaktowe w nagłych wypadkach, strony roszczeń ubezpieczeniowych 

Why does Carrier use the personal information it collects? 

Except where used in support of a contract with you or to fulfill a legal obligation, 

Carrier will only use your personal information for legitimate business interests 

such as those described below. 

 

W jakim celu Carrier wykorzystuje gromadzone przez siebie dane osobowe? 

Z wyjątkiem sytuacji, gdy dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zawartej 

z tobą umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego, Carrier będzie wykorzystywał 

twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji uzasadnionych interesów 

biznesowych, takich jak te opisane poniżej. 
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Conducting regular business operations, 
including designing and developing products, 
managing an Enterprise Resource Planning 
(ERP) system, sending invoices and 

X X X X X  

Cel 
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Prowadzenie regularnych operacji biznesowych, 
w tym projektowanie i opracowywanie 
produktów, zarządzanie Systemem Planowania 
Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP), wysyłanie 

X X X X X  



collecting payment, providing payment, and 
providing goods and services to customers, 
which may include sharing limited personal 
information with customers or other 
business partners 

Providing requested products and services, 
which may include use of geolocation for 
certain applications in a known and 
transparent manner 

X X   X  

Conducting charity campaigns X    X  

Staffing planning, including as that may 
impact budget and financial planning and 
reporting 

X      

Responding to situations involving a risk of 
health or safety, including an emergency X X X X X X 

Managing communications and notices X X X X X X 

Planning and providing health and safety 
programs and services, including drug 
screening and health and safety programs 

X      

Reporting and statistical analyses, including 
global enterprise headcount, demographics, 
and reporting required by applicable law 

X    X  

Managing physical security, including access 
controls and security, facility access and 
safety, and disaster preparedness 
  

X X X X X  

faktur i pobieranie płatności, dokonywanie 
płatności oraz dostarczanie towarów i usług 
klientom, co może obejmować udostępnianie 
ograniczonych danych osobowych klientom lub 
innym partnerom biznesowym 

Dostarczanie żądanych produktów i usług, co 
może obejmować wykorzystanie geolokalizacji 
do pewnych zastosowań w sposób znany i 
przejrzysty 

X X   X  

Prowadzenie kampanii charytatywnych X    X  

Planowanie zatrudnienia, w tym wpływ na 
planowanie i sprawozdawczość budżetową i 
finansową 

X      

Reagowanie w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu lub bezpieczeństwu, w tym w nagłych 
wypadkach 

X X X X X X 

Zarządzanie komunikatami i ogłoszeniami X X X X X X 

Planowanie i zapewnianie programów i usług w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, w tym badań 
przesiewowych na obecność narkotyków oraz 
programów bezpieczeństwa i higieny pracy 

X      

Raportowanie i analizy statystyczne, w tym 
globalna liczba pracowników przedsiębiorstwa, 
dane demograficzne oraz raporty wymagane 
przez obowiązujące prawo 

X    X  

Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym, w tym 
kontrola dostępu i ochrona, dostęp do obiektu i 
bezpieczeństwo oraz gotowość na wypadek 
katastrofy  

X X X X X  



Managing, maintaining, and securing 
information technology (“IT”) systems, such 
as computer networks, email, internet 
access, Enterprise Resource Planning (“ERP”) 
systems, and workflows, including 

1. Access controls and security for 
computer and other systems 

2. Internet, intranet, email, social media, 
and other electronic system access 

3. Virus, intrusion, and insider threat 
scanning and analysis 

4. Creation and analysis of logs for 
security and helpdesk purposes 

5. Providing helpdesk support and 
system maintenance activities 

6. Backing up and recovering data and 
providing disaster recovery services 

X X X X X X 

Overseeing location tracking, duration, and 
other telematics of certain Carrier assets and 
applications for management of services 
provided, security, safety, and efficiency 
  

X X X X   

Zarządzanie, utrzymywanie i zabezpieczanie 
systemów technologii informacyjnej ("IT"), 
takich jak sieci komputerowe, poczta 
elektroniczna, dostęp do Internetu, Systemy 
Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa ("ERP") 
oraz przepływy pracy, w tym  

1. Kontrola dostępu i bezpieczeństwo 
systemów komputerowych i innych 

2. Dostęp do Internetu, intranetu, poczty 
elektronicznej, mediów 
społecznościowych i innych systemów 
elektronicznych 

3. Skanowanie i analiza wirusów, włamań i 
zagrożeń wewnętrznych 

4. Tworzenie i analiza dzienników dla 
celów bezpieczeństwa i pomocy 
technicznej 

5. Zapewnienie wsparcia działu pomocy 
technicznej i działań związanych z 
konserwacją systemu 

6. Tworzenie kopii zapasowych i 
odzyskiwanie danych oraz świadczenie 
usług odzyskiwania danych po awarii 

X X X X X X 

Nadzorowanie śledzenia lokalizacji, czasu 
trwania i innych elementów telematycznych 
określonych aktywów i aplikacji Carrier w celu 
zarządzania świadczonymi usługami, 
bezpieczeństwem, ochroną i wydajnością 

X X X X   



Ensuring compliance with import, export, 
and other international trade controls, 
including managing registrations and 
authorizations, determining access to 
controlled technologies and/or commodities, 
and screening for sanctioned or restricted 
countries or parties 

X X X X X  

Responding to questions or concerns 
submitted to the “Carrier Ethics & 
Compliance” program 

X X X X X X 

Performing audits and compliance reviews to 
ensure compliance with applicable policy, 
regulation, and law 

X X X X X  

Conducting and managing internal and 
external investigations, including Legal, 
Global Ethics & Compliance, and 
International Trade Compliance reviews and 
any resulting disclosures to government 
agencies 

X X X X X X 

Evaluating and reporting conflicts of interest X X X X X X 

Addressing environmental, health, and safety 
issues, including injury and damage claims 

X X X X X X 

Prosecuting and defending claims in 
litigation, arbitration, administrative, or 
regulatory proceedings, including but not 
limited to pre-dispute activity, evidence 

X X X X X X 

Zapewnienie zgodności z przepisami 
dotyczącymi importu, eksportu i innych kontroli 
handlu międzynarodowego, w tym zarządzanie 
rejestracjami i zezwoleniami, określanie 
dostępu do kontrolowanych technologii i/lub 
towarów oraz weryfikowanie krajów lub stron 
objętych sankcjami lub ograniczeniami 

X X X X X  

Odpowiadanie na pytania i wątpliwości 
zgłaszane do programu "Carrier Etyka i 
Compliance" 

X X X X X X 

Przeprowadzanie audytów i przeglądów 
zgodności w celu zapewnienia zgodności z 
obowiązującymi zasadami, przepisami i prawem 

X X X X X  

Prowadzenie i zarządzanie wewnętrznymi i 
zewnętrznymi dochodzeniami, w tym 
dotyczącymi kwestii prawnych, globalnej etyki i 
zgodności z przepisami oraz międzynarodowych 
kontroli zgodności z normami handlowymi, a 
także wszelkich wynikających z nich informacji 
ujawnianych agencjom rządowym 

X X X X X X 

Ocenianie i zgłaszanie konfliktów interesów X X X X X X 

Rozwiązywanie problemów związanych z 
ochroną środowiska, zdrowiem i 
bezpieczeństwem, w tym roszczeń dotyczących 
obrażeń i szkód 

X X X X X X 

Dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu 
sądowym, arbitrażowym, administracyjnym lub 
regulacyjnym, w tym między innymi działania 
poprzedzające spór, gromadzenie dowodów, 

X X X X X X 



collection, discovery, litigation holds and e-
discovery efforts 

Responding to law enforcement and other 
government inquiries 

X X X X X X 

Protecting intellectual property rights, 
including but not limited to patent filings 

X X     

Business planning, including planning for or 
executing mergers, acquisitions and 
divestitures 

X X X X X  

Facilitating investor management activities X      

Documenting participation in professional 
organizations and provision or receipt of 
business gifts and hospitality 

 X   X  

Administering of marketing, contract, joint 
ventures, and other business efforts, 
including without limitation invoice and 
payment processing, project management, 
and customer surveys and promotions 

X X X X X  

Designing, selling, producing, and improving 
products 

 X   X  

Providing customer service and support  X   X  

Training and certification of customer, 
supplier, and vendor personnel 

 X X X X  

Conducting supplier and vendor due 
diligence, including risk assessments 

 X X X   

Developing and managing budget and 
financial planning and reporting 

X X X X X  

ujawnianie, wstrzymywanie postępowania 
sądowego oraz działania e-discovery 

Odpowiadanie na zapytania organów ścigania i 
innych władz 

X X X X X X 

Ochrona praw własności intelektualnej, w tym 
między innymi zgłoszenia patentowe 

X X     

Planowanie biznesowe, w tym planowanie i 
realizacja fuzji, przejęć i zbycia przedsiębiorstw X X X X X  

Ułatwianie działań związanych z zarządzaniem 
inwestorami 

X      

Dokumentowanie uczestnictwa w organizacjach 
zawodowych oraz przekazywania lub 
przyjmowania prezentów biznesowych i 
przejawów gościnności 

 X   X  

Administrowanie działaniami marketingowymi, 
umowami, przedsięwzięciami joint venture i 
innymi działaniami biznesowymi, w tym między 
innymi przetwarzaniem faktur i płatności, 
zarządzaniem projektami oraz badaniami opinii 
klientów i promocjami 

X X X X X  

Projektowanie, sprzedaż, produkcja i ulepszanie 
produktów 

 X   X  

Zapewnienie obsługi i wsparcia klienta  X   X  

Szkolenie i certyfikacja personelu klientów, 
dostawców i sprzedawców 

 X X X X  

Przeprowadzanie analizy due diligence 
dostawców i kontrahentów, w tym oceny ryzyka 

 X X X   

Opracowywanie budżetu i zarządzanie nim oraz 
planowanie i sprawozdawczość finansowa 

X X X X X  



Providing benefits and services as requested 
by either an employee or by a beneficiary or 
dependent 

     X 

Ensuring compliance with applicable laws, 
regulations, and Carrier policies concerning 
business gifts and sponsored travel to third 
parties 

X X X X X  

As required or expressly authorized by 
applicable law or regulation  X X X X X X 

 

 

Zapewnienie świadczeń i usług na wniosek 
pracownika, beneficjenta lub osoby pozostającej 
na utrzymaniu 

     X 

Zapewnienie zgodności z obowiązującym 
prawem, przepisami i zasadami Carrier 
dotyczącymi prezentów biznesowych i podróży 
sponsorowanych do osób trzecich 

X X X X X  

Zgodnie z wymogami lub wyraźnym 
upoważnieniem wynikającym z obowiązującego 
prawa lub przepisów 

X X X X X X 



With whom might Carrier share the information it collects? 

Carrier will not sell or otherwise share your personal information outside the 

Carrier group of companies, except to: 

• service providers Carrier has retained to perform services on our behalf. 

Carrier will only share your personal information with service providers 

whom Carrier has contractually restricted from using or disclosing your 

personal 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 in response to 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. 

If you provide services to a Carrier business and need to access a customer or end 

user’s facility, Carrier may need to provide your personal information to that 

customer or end user to facilitate your access to the site in compliance with 

security requirements. 

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 forth above. 

 

Komu Carrier może udostępniać gromadzone przez siebie informacje? 

Carrier nie będzie sprzedawał ani w inny sposób udostępniał twoich danych 

osobowych poza grupę spółek Carrier, z wyjątkiem: 

• usługodawców zatrudnionych przez Carrier do świadczenia usług w naszym 

imieniu. Carrier będzie udostępniał twoje dane osobowe wyłącznie tym 

dostawcom usług, którym na mocy umowy zabronił wykorzystywania lub 

ujawniania twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to 

konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia 

wymogów prawnych; przestrzegania zobowiązań prawnych, w tym m.in. w 

odpowiedzi na uzasadnione żądanie organów ścigania lub innych rządowych 

organów regulacyjnych; 

• prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzeń lub faktycznych działań 

niezgodnych z prawem; 

• zapobiegania uszczerbkom na zdrowiu lub stratom finansowym; lub 

• wspierania sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszego 

przedsiębiorstwa lub aktywów, w tym w drodze postępowania 

upadłościowego. 

Jeżeli świadczysz usługi na rzecz Carrier i musisz uzyskać dostęp do funkcji klienta lub 

użytkownika końcowego, Carrier może być zmuszony do przekazania twoich danych 

osobowych temu klientowi lub użytkownikowi końcowemu, aby ułatwić ci dostęp do 

witryny zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

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, jak określono powyżej. 

 

Where does Carrier store your personal information? 

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 in order to accomplish the purposes listed above. These 

countries include, at a minimum, the United States, the many of the member 

states of the European Union, Canada, and other countries, including some in Asia 

such as India. We will transfer your personal information consistent with 

applicable legal requirements and only to the extent necessary for the purposes 

set forth above. 

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 Notice. 

 

Gdzie Carrier przechowuje twoje 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 celu realizacji wyżej wymienionych celów. Do 

krajów tych należą m.in. Stany Zjednoczone, wiele państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Kanada oraz inne kraje, w tym niektóre kraje azjatyckie, takie jak Indie. 

Twoje dane osobowe będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi wymogami 

prawnymi i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych 

powyżej. 

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. 

 

How long does Carrier retain Personal Information? 

Carrier retains personal information for the length of time required to fulfill the 

purpose for which it was originally collected and for any additional period as 

Jak długo Carrier przechowuje Dane osobowe? 

Carrier przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla 

którego zostały one pierwotnie zgromadzone, oraz przez dodatkowy okres 



required by applicable law or regulation, court, administrative or arbitration 

proceedings, or audit requirements. 

 

wymagany przez obowiązujące prawo lub przepisy, postępowania sądowe, 

administracyjne lub arbitrażowe, a także wymagania audytu. 

 

What choices do you have about how Carrier uses your personal information? 

Where possible, Carrier will provide you with the opportunity to decide whether 

or not to provide your Personal Information. There may be circumstances in which 

you will not be provided with a choice, such as IT security practices like virus and 

malware scanning for individuals with access to Carrier networks. Depending on 

the nature of the personal information and the reason that Carrier may require 

it, Carrier may be unable to fulfill your request without collecting and processing 

your personal information. 

You will always have a choice about whether Carrier uses your personal 

information for marketing purposes. If you have provided us with your personal 

information and would now like to request that it is no longer used for marketing 

purposes, please contact the businesses from which you are receiving the 

marketing communications. The communications themselves and the business 

website will provide you with the contact details. 

 

Jakie masz możliwości wyboru sposobu, w jaki Carrier wykorzystuje twoje dane 

osobowe? 

Tam, gdzie jest to możliwe, Carrier zapewni tobie możliwość podjęcia decyzji o 

przekazaniu lub nieprzekazaniu twoich Danych osobowych. Mogą jednak zaistnieć 

okoliczności, w których nie będziesz miał możliwości wyboru, np. w przypadku 

praktyk związanych z bezpieczeństwem IT, takich jak skanowanie wirusów i 

złośliwego oprogramowania w przypadku osób mających dostęp do sieci Carrier. W 

zależności od charakteru danych osobowych oraz powodu, dla którego Carrier może 

ich wymagać, Carrier może nie być w stanie spełnić twojego żądania bez gromadzenia 

i przetwarzania twoich danych osobowych. 

Zawsze będziesz miał możliwość wyboru, czy twoje dane osobowe będą 

wykorzystywane do celów marketingowych. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane 

osobowe i chciałbyś zażądać zaprzestania ich wykorzystywania do celów 

marketingowych, skontaktuj się z przedsiębiorstwem, od którego otrzymujesz 

komunikaty marketingowe. Dane kontaktowe znajdują się w komunikatach oraz na 

stronie internetowej przedsiębiorstwa. 

 

What additional information should specific individuals know? 

California residents have rights under the California Consumer Privacy Act (CCPA), 

effective January 1, 2020, including the right to: 

Jakie dodatkowe informacje powinny znać poszczególne osoby? 



a. know what categories of your personal information we have collected 

and used, including how the personal information was collected; 

b. know what categories of personal information are being sold or disclosed 

and if sold or disclosed, the categories of third parties receiving it; 

c. access personal information collected about you; and 

d. request that your personal information be deleted. 

Requests to exercise rights under the CCPA are subject to Carrier’s verification 

and certain restrictions under the CCPA. Carrier 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 the 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, or using the webform; please put “California Privacy Rights” 

in the subject of your request and describe the nature of your request. You may 

also call Carrier regarding the CCPA at 1-833-617-0050. 

As defined by California’s “Shine the Light Law,” California residents may annually 

request and obtain information that is shared with other businesses for their own 

direct marketing use within the prior calendar year. Carrier does not share your 

personal information with other businesses for their own direct marketing use. 

Users from the European Union, the United Kingdom 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. 

Mieszkańcom Kalifornii przysługują prawa wynikające z kalifornijskiej ustawy o 

prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act „CCPA”), obowiązującej 

od 1 stycznia 2020 r., 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; 

b. uzyskania informacji o tym, jakie kategorie danych osobowych są 

sprzedawane lub ujawniane, a jeśli są sprzedawane lub ujawniane – jakie 

kategorie osób trzecich je otrzymują; 

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. Carrier nie będzie 

dyskryminował mieszkańców Kalifornii w związku z korzystaniem przez nich z 

jakichkolwiek praw przysługujących im na mocy CCPA. 

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 działania w celu zapewnienia 

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 lub za pomocą 

strony internetowej webform. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie "California 

Privacy Rights" (Prawa w zakresie prywatności w Kalifornii), a następnie opisać 

mailto:privacy@carrier.com
https://www.corporate.carrier.com/legal/ccpa-form/
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You also have the right to withdraw consent, to request access to and correction 

or erasure of your personal information, seek restrictions on or object to the 

processing of certain personal information, and seek data portability under 

certain circumstances. Please contact Carrier with any request to access, correct, 

erase, object or seek restrictions or portability, using the contact methods below. 

Users from the United States: Carrier does not collect Social Security Numbers 

through www.carrier.com. Carrier does, however, collect Social Security Numbers 

where required by law, such as tax and payroll purposes for its employees. When 

Carrier collects and/or uses Social Security Numbers, Carrier will take proper care 

by protecting confidentiality, limiting collection, ensuring access on a need-to-

know basis, implementing appropriate technical safeguards and ensuring proper 

disposal. 

 

charakter swojej prośby. Możesz również zadzwonić do Carrier w sprawie CCPA pod 

numer 1-833-617-0050. 

Zgodnie z kalifornijską ustawą "Shine the Light Law", mieszkańcy Kalifornii mogą co 

roku zażądać uzyskania informacji, które w poprzednim roku kalendarzowym zostały 

przekazane innym podmiotom na potrzeby marketingu bezpośredniego. Carrier nie 

udostępnia twoich danych osobowych innym przedsiębiorstwom w celu prowadzenia 

przez nie marketingu bezpośredniego. 

Użytkownicy z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii 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 wycofania zgody, żądania dostępu do swoich 

danych osobowych oraz ich korekty lub usunięcia, żądania ograniczenia 

przetwarzania niektórych danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, a także do przenoszenia danych w określonych 

okolicznościach. Wszelkie wnioski o dostęp do danych, ich korektę, usunięcie, 

wniesienie sprzeciwu, ograniczenie lub przeniesienie danych należy kierować do 

Carrier, korzystając z poniższych metod kontaktu. 

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: Carrier nie gromadzi Numerów 

Ubezpieczenia Społecznego za pośrednictwem www.carrier.com. Carrier gromadzi 

jednak Numery Ubezpieczenia Społecznego w przypadkach wymaganych przez 

prawo, np. dla celów podatkowych i płacowych swoich pracowników. W przypadku 

gromadzenia i/lub wykorzystywania przez Carrier Numerów Ubezpieczenia 

Społecznego, Carrier dołoży należytej staranności poprzez ochronę poufności, 

ograniczenie gromadzenia danych, zapewnienie dostępu na zasadzie ograniczonego 

http://www.carrier.com/
http://www.carrier.com/


dostępu, wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz zapewnienie 

właściwej utylizacji danych. 

 

How can you contact Carrier? 

If you wish to access, correct or update your personal information, or if you have 

questions about Carrier’s privacy practices in general or a complaint, please email 

privacy@carrier.com. 

Last Updated: February 2022 

 

Jak można skontaktować się z Carrier? 

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub 

zaktualizować, jeżeli masz pytania dotyczące ogólnych zasad ochrony prywatności 

stosowanych przez Carrier lub jeżeli chcesz złożyć skargę, napisz na adres 

privacy@carrier.com. 

Ostatnia aktualizacja: Luty 2022 r. 
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