
INFORMACJA O RED PLAYTESTING PROGRAM 

Cześć! Dziękujemy, że chcesz wziąć udział w naszym programie testów! 

Na czym to polega 

W ramach programu możemy udostępniać do testowania elementy naszych gier i usług 

na różnych etapach produkcji lub innych związanych z nimi zasobów (np. projekty materiałów 

promocyjnych),. Twoje wrażenia i opinie mogą pomóc nam stworzyć produkty, które jak 

najlepiej spełnią potrzeby graczy. Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

Warunki uczestnictwa 

Żeby wziąć udział w programie musisz: 

1. mieć ukończone 16 lat (jeśli nie masz 18 lat potrzebujemy dodatkowo zgody Twojego 

rodzica lub przedstawiciela ustawowego), 

2. mieć aktywne konto GOG, 

3. zarejestrować się i zaakceptować wymagane dokumenty. 

Zgłoszenie 

Jedyne, co musisz zrobić, żeby zgłosić się do programu, to: 

1. zalogować się na swoje konto GOG, 

2. wypełnić i przesłać do nas formularz na temat tego kim jesteś i jak grasz w gry wideo, 

Kiedy wykonasz te kroki, trafisz do naszej bazy testerów_ek, wraz z odpowiedziami, których 

udzielił_ś w formularzu. 

Zaproszenie 

Jeśli w przyszłości zorganizujemy badanie, do którego będziemy potrzebować osób o 

podobnym profilu zainteresowań (ocenimy to na podstawie Twoich odpowiedzi z formularza), 

możemy się do Ciebie odezwać i zaprosić Cię do badania.  

Nie gwarantujemy, że dostaniesz zaproszenie. Za każdym razem sami zdecydujemy, 

kogo zaprosimy do danego badania. 

Żeby wziąć udział w badaniu będziesz musiał_ zaakceptować dodatkowe dokumenty, 

w szczególności dotyczące zachowania poufności. Wyjaśnimy Ci wszystko w odpowiednim 

momencie, żeby umożliwić Ci podjęcie ostatecznej decyzji. 



Badanie 

Przebieg badania będzie zależał od tego, co będziemy badać. Zasadniczo: 

● zaprosimy Cię do naszej lokalizacji testowej, 

● omówimy przebieg badania, odpowiemy na Twoje pytania i podpiszemy niezbędne 

dokumenty, 

● zapoznasz się z określonymi materiałami lub wykonasz jedno lub kilka zadań testowych, 

● w tym czasie będziemy zapisywać różne parametry związane z Twoimi działaniami, np.: 

○ osoba z RED-a może zadawać Ci pytania i robić notatki, 

○ w niektórych testach, za Twoją zgodą, specjalny sprzęt będzie badał Twój puls, 

ruchy gałki ocznej lub inne czynniki fizyczne, żeby ocenić jak reagujesz na różne 

zdarzenia, na czym skupiasz wzrok, itp., 

○ w niektórych testach, za Twoją zgodą, specjalne oprogramowanie będzie badać 

co robisz na sprzęcie testowym, np. gdzie klikasz, jakie przyciski wciskasz, 

jakie wybierasz opcje, itp., 

○ możemy nagrywać przebieg testu w formacie audio i wideo. 

● na zakończenie porozmawiamy o Twoich wrażeniach z badania. 

Rezygnacja 

Jeśli stwierdzisz, że nie chcesz dłużej uczestniczyć w programie, możesz zrezygnować w 

dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz maila na adres playtest@cdprojektred.com. 

Dane osobowe 

My, czyli CD PROJEKT S.A. (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, KRS: 0000006865) 

będziemy administratorem danych osobowych, które podasz przy zgłoszeniu do programu 

testów (RED Playtesting Program). Jeżeli masz pytania lub wnioski dotyczące Twoich danych 

osobowych, pisz do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@cdprojektred.com 

lub listownie na adres spółki, z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”. 

Będziemy przetwarzać Twoje dane aby wpisać Cię do bazy testerów_ek i umożliwić Ci udział 

w testach. Będziemy to robić na podstawie Twojej zgody (art. 6.1.a RODO), za którą uważamy 

przesłanie zgłoszenia. W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, wypisując się z programu. 
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Dodatkowe cele, w których możemy przetwarzać Twoje dane: 

Cel Podstawa prawna Czas przechowywania 

● wypełnianie obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, w tym przepisów 

podatkowych i rachunkowych 

● dokumentowanie przetwarzania danych 

osobowych 

obowiązek prawny  

art. 6.1.c RODO 

przez czas trwania umowy, 

a po tym czasie przez okres 

wymagany przez przepisy 

prawa lub tak długo, jak będzie 

to konieczne do zapewnienia 

rozliczalności 

● przechowywanie dokumentacji 

wykazującej nasze prawa lub obowiązki 

● cele związane z dochodzeniem lub 

obroną roszczeń, w tym prowadzeniem 

postępowań sądowych, arbitrażowych 

lub mediacyjnych 

uzasadniony interes 

(zapewnienie naszego 

bezpieczeństwa prawnego) 

art. 6.1.f RODO 

przez czas istnienia naszych 

praw lub obowiązków; przez 

czas trwania umowy, a po tym 

czasie przez okres 

przedawnienia roszczeń 

Nie musisz podawać nam danych, ale jeśli ich nie dostaniemy, nie będziemy mogli wpisać Cię 

do bazy testerów_ek. 

Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia do innego administratora. Możesz też zgłosić sprzeciw wobec 

przetwarzania Twoich danych, a jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa - złożyć skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub lokalnego organu ochrony danych w Twoim 

kraju zamieszkania. 

Możemy udostępniać Twoje dane partnerom, którzy wspierają nas w prowadzeniu programu: 

● podmiotom dostarczającym nam narzędzia do zarządzania projektami i współdzielenia 

treści 

● GOG-owi (GOG sp. z o.o.), który udostępnia nam swój system kont do potwierdzania 

tożsamości użytkowników 

Jeśli będziemy do tego zobowiązani, udostępnimy Twoje dane osobowe zainteresowanym 

sądom lub organom administracji publicznej. 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych partnerów z siedzibą poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. Zapewniamy ich bezpieczeństwo stosując standardowe klauzule 

umowne UE. 

Nie będziemy prowadzić zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o Twoje dane. 

Natomiast nasi user researcherzy_ki będą prowadzić profilowanie, tzn. filtrować naszą bazę 

testerów_ek na podstawie ich preferencji, doświadczenia gamingowego lub innych informacji 

z formularza i wybierać które osoby zaprosić do konkretnych badań. 


