
1 z 2 

   

Informacja o danych osobowych 

w Orange TV Go 

aktualna od 26.07.2021 r. 

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010681; REGON 
012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł. 

1. Jesteśmy (Orange Polska S.A.) administratorem Państwa danych osobowych wykorzystywanych w Orange TV Go. 

2. Poniżej wyjaśniamy pojęcia, których używamy w tej Informacji:  

a) Aplikacja - oznacza aplikację mobilną, którą oferujemy pod nazwą Orange TV Go; 
b) Komputer - oznacza komputer osobisty (PC), za pośrednictwem którego mogą Państwo korzystać z Orange TV Go; 

c) Local Storage - oznacza rozwiązanie umożliwiające przechowywanie w pamięci Państwa Urządzenia określonych informacji, ułatwiających 
korzystanie z Orange TV Go poprzez Aplikację lub Serwis internetowy; 

d) Serwis internetowy - oznacza stronę internetową, dostępną poprzez przeglądarki internetowe, za pomocą której mogą Państwo korzystać z Orange 

TV Go; 
e) Urządzenie - oznacza łącznie Komputer i Urządzenie mobilne; 
f) Urządzenie mobilne - oznacza telefon lub tablet, za pośrednictwem którego mogą Państwo korzystać z Orange TV Go. 

3. Przechowywanie informacji w Urządzeniu poprzez rozwiązanie Local Storage ani uzyskiwanie przez nas do nich dostępu nie powoduje zmian 

konfiguracyjnych w Państwa Urządzeniu ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. 

4. W Serwisie internetowym korzystamy z rozwiązania Local Storage: 

a) aby przyśpieszyć działanie naszej strony internetowej i umożliwić odtworzenie niektórych Państwa ustawień w Serwisie internetowym bezpośrednio 
z Państwa Urządzenia, 

b) aby zweryfikować, czy Urządzenie, przy użyciu którego Państwo łączą się z Serwisem internetowym, należy do Urządzeń upoważnionych przez 
Państwa do korzystania z Orange TV Go. 

5. W Serwisie internetowym i w Aplikacji korzystamy z rozwiązania Local Storage także po to, by umożliwić zaszyfrowane połączenie z naszą usługą, by 

przechować na Państwa Urządzeniu podane przez Państwa dane do zalogowania się w Orange TV Go oraz Państwa ustawienia w Orange TV Go. 

6. Mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie w Państwa Urządzeniu i uzyskiwanie dostępu do informacji umożliwiających zalogowanie się do 

Orange TV Go także po zakończeniu sesji internetowej w Orange TV Go bez konieczności każdorazowego wpisywania danych do logowania 
(„Zapamiętaj mnie”). Zwracamy uwagę, że jeśli będą korzystać Państwo z funkcjonalności „Zapamiętaj mnie”, powinni Państwo zadbać, aby 
niepożądane osoby nie uzyskały dostępu do Państwa Urządzenia, na którym włączyli Państwo tę funkcjonalność. 

7. W każdej chwili mogą Państwo usunąć informacje przechowywane dzięki rozwiązaniu Local Storage:  

a) na Urządzeniu mobilnym – jeśli skasują Państwo w ustawieniach Urządzenia mobilnego informacje z pamięci (cache) Aplikacji lub odinstalują 
Aplikację; 

b) na Komputerze – jeśli w ustawieniach przeglądarki usuną Państwo dane przechowywane w jej pamięci. 

8. Dodatkowo, dane do zalogowania się w Orange TV Go, które przechowują Państwo na Urządzeniu, mogą Państwo usunąć, jeśli wylogują się z Serwisu 

internetowego lub Aplikacji. 

9. Nasza Aplikacja wykorzystuje narzędzia analityczne, m.in. Firebase lub Google Analytics (Google LLC). Jeśli zgodzą się Państwo na tworzenie 

anonimowych statystyk, dostawca narzędzia Firebase lub Google Analytics może umieszczać w Państwa Urządzeniu pliki cookies lub tokeny, a także 
uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych na Państwa Urządzeniu ). Do działania narzędzi analitycznych zbierane będą informacje o tym, jak 

korzystają Państwo z Aplikacji, po to by poprawić jej działanie, a także opracować ciekawszą ofertę dla naszych abonentów. 

10. Informacje o tym, na jakich zasadach usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane, udostępnione są przez jej dostawcę na stronie 

www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który może zostać udostępniony publicznie przez Google w dowolnym 
czasie. Strona ta wskazuje także, w jaki sposób mogą Państwo kontrolować informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z Aplikacji 

lub Serwisu internetowego. 

11. Zgody w Orange TV Go mogą Państwo wycofać w ustawieniach Aplikacji lub Serwisu internetowego. W Orange TV Go wykorzystujemy unikatowy 

identyfikator Państwa Urządzenia, który może być opracowany w oparciu o identyfikatory sprzętowe (takie jak numer IMEI czy numer seryjny 
Urządzenia), a także nazwę Urządzenia podaną nam przez Państwa przy pierwszym użyciu Urządzenia w Orange TV Go, aby:  

a) rozpoznawać Urządzenia, z których się Państwo łączą z Orange TV Go, a dzięki temu móc kontrolować liczbę Urządzeń upoważnionych do 
korzystania z Orange TV Go oraz liczbę Urządzeń jednocześnie odtwarzających treści wideo, 

b) umożliwić Państwu zarządzanie Urządzeniami upoważnionymi do korzystania z Orange TV Go. 

Naszą podstawą prawną dla wykorzystania tych danych jest „wykonanie umowy”. 

12. Aby zapewnić sprawność procesu zamawiania i odnawiania usługi, możemy podejmować w sposób w pełni automatyczny decyzje na temat:  

a) umożliwienia Państwu nabycia lub przedłużenia usługi (w granicach określonych regulaminem). Decyzja taka będzie oparta w szczególności o 
posiadane przez nas informacje o Państwa zadłużeniu u nas, o wysokości Państwa abonamentu, o wartości innych zamówień dokonanych przez 

Państwa u nas oraz o stosowanych przez nas limitach (podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy),  
b) weryfikacji, czy państwem, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania, jest Polska, a co za tym idzie, decyzji o tym, czy będą mogli Państwo 

korzystać z treści dostępnych w usłudze podczas tymczasowego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unii Europejskiej, 

Norwegii, Liechtensteinu i Islandii (podstawa prawna: obowiązek prawny). W tym celu będziemy wykorzystywać dane będące w naszym posiadaniu 
lub prosić Państwa o dodatkowe dane (użyjemy najwyżej dwóch środków weryfikacji wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści) oraz 

c) weryfikacji, czy łączą się Państwo z usługą z terytorium Polski, (a w przypadku gdy udało nam się potwierdzić, że Państwa miejsce zamieszkania 
znajduje się w Polsce - również z terytorium innych państw, w których usługa jest dostępna zgodnie z jej warunkami). W tym celu będziemy 
wykorzystywać informacje o urządzeniu, z którego łączą się Państwo oraz o adresie sieciowym (np. adresie IP) wykorzystanym do połączenia. W razie 

niepomyślnej weryfikacji, możemy zablokować połączenie z treściami dostępnymi w usłudze. 



 

Jeśli nie zgadzają się Państwo z wynikiem automatycznej decyzji, mogą nas Państwo o tym poinformować i poprosić o powtórną weryfikację z udziałem 
naszego pracownika. 

13. We wskazanym wyżej przypadku sprawdzania w celu umożliwienia dostępu do Orange TV Go w innych krajach Unii Europejskiej, możemy wchodzić 

w posiadanie informacji ze źródeł zewnętrznych pomagających ocenić, czy dane połączenie (w tym użyty adres sieciowy) służy do przekazania treści 

do krajów, w których Orange TV Go nie jest dostępne (informacjami tymi może być np. adres IP oraz określone przez podmiot zewnętrzny poziom 
prawdopodobieństwa użycia takiego adresu do niedozwolonego przekazywania treści). 

14. W pozostałym zakresie do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z usługą będą miały zastosowanie informacje ze strony 

www.orange.pl/mojedane (w odpowiedniej zakładce dotyczącej rodzaju umowy, jaka łączy Państwa z nami). Na stronie tej znajdą Państwo m.in. 

informacje na temat przysługujących Państwu praw i sposobu skorzystania z nich, celów przetwarzania danych, przypadków przekazywania danych 
poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbiorców danych, a także nasze dane kontaktowe. 


