Polityka Prywatności Aplikacji mobilnej SmartLunch

!
§1. Postanowienia ogólne

!
i.

Administrator danych - SmartLunch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 18, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531626, NIP: 8943057495,
zarządzająca Aplikacją mobilną Programu SmartLunch, chroni prywatność swoich
Użytkowników stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne
wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

ii.

Użytkownikiem Aplikacji mobilnej SmartLunch jest każdy podmiot korzystający z
Programu SmartLunch, któremu udostępniono dane identyfikujące niezbędne do
procesu logowania.

iii.

Korzystając z Aplikacji mobilnej SmartLunch Użytkownik akceptuje zasady zawarte w
niniejszej Polityce Prywatności.

iv.

Zbiory danych osobowych Użytkowników Aplikacji podlegają ochronie fizycznej oraz
prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej
oraz stosowaniu procedur wymaganych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawę z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144
poz. 1204 ze zm.).

v.

Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności
dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem
Aplikacji mobilnej SmartLunch.

vi.

Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich
informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób korzystających z Aplikacji
mobilnej SmartLunch.

!

§2. Dane gromadzone przez Administratora danych

!
●

Administrator gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie
przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni zgodę na ich
przetwarzanie.

●

Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede
wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy podstawowych założeń Programu
SmartLunch.

●

Administrator gromadzi oraz przetwarza:

●

dane niezbędne w celu dokonania identyfikacji Użytkownika Aplikacji mobilnej –
adres poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko oraz hasło,

●

dane niezbędne dla uczestnictwa w Programie SmartLunch i korzystania z
Aplikacji mobilnej –

adres poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko oraz

hasło,
●

dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej e-mail, nazwa i model urządzenia mobilnego,
aktualna wersja oprogramowania urządzenia mobilnego,

●

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług
świadczonych przez Program SmartLunch, oraz inne dane, podane przez
Użytkownika, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z
art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną).

●

Administrator gwarantuje wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień jakie
wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych
danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych,
prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej
ustawy. Powyższe Użytkownik dokonać możne poprzez zmianę ustawień
systemowych na urządzeniu mobilnym lub odinstalowanie Aplikacji mobilnej.

●

Zbiór danych osobowych Programu SmartLunch, w tym Użytkowników Aplikacji
mobilnej został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.

!

§3. Sposób wykorzystania danych osobowych.

!
●

Administrator może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika
wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe
wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie
będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich
wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia
zgody na ich wykorzystanie.

●

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu
właściwego prowadzenia, funkcjonowania oraz świadczenia usług w ramach
Programu SmartLunch.

●

W ramach Aplikacji mobilnej SmartLunch Administrator danych może uzyskać dostęp
do uprawnień na urządzeniu mobilnym Użytkownika, m.in. informacji o położeniu w
przypadku wyszukiwania przez Użytkownika punktów usługowych - geolokalizacja

oraz pamięci na potrzeby zapisania zeskanowanego kodu QR na urządzeniu
mobilnym.
●

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu
przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora
oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z
korzystaniem z Aplikacji mobilnej SmartLunch.

●

Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres korzystania z Programu
SmartLunch, oznacza to, że Aplikacja mobilna przechowuje dane Użytkownika na
urządzeniu mobilnym, tak długo, jak długo jest na nim zainstalowana.

●

Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu
podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych
możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych, w
szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby
posiadania wspomnianych danych.

●

Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia
przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie
pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu wykonania
przez te firmy usług prowadzących do poprawnego działania Programu SmartLunch,
w szczególności usług związanych z administracją Aplikacji mobilnej, prowadzeniem
prac konserwacyjnych Aplikacji mobilnej, a także dochodzeniem roszczeń oraz
wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych przez
Program SmartLunch.

!

§4. Zabezpieczenia.

!
●

Administrator dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia
danych Użytkowników w tym danych osobowych w szczególności przed utratą,
nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz
ujawnieniem danych.

●

Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do
Aplikacji mobilnej.

●

Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia
danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do
Administratora

danych

osobowych

na

adres

e-mail:

radoslaw.marszalek@smartlunch.pl
●

Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych Administrator danych
nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w
sieci Internet.

!
§5. Postanowienia końcowe.

!
●

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie
powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji mobilnej Programu SmartLunch, tj. nie
instalować jej lub odinstalować.

●

Użytkownik dokonując identyfikacji konta w ramach Programu SmartLunch, proszony
jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Administratora danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

●

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W
przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej, Użytkownik będzie
każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich
akceptacji.

●

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 27.01.2015 roku.

