
Polityka prywatności
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez aplikację
mobilną Coursairs (dalej zwaną aplikacją mobilną) przez firmę PROSPER
ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, NIP 5940006610, REGON 812736860 z siedzibą przy ul.
Walczaka 114 w Gorzowie Wlkp., (dalej zwanego aplikacją mobilną).
Aplikacja mobilna dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania
Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas
korzystania z aplikacji mobilnej Coursairs oraz podejmuje wszelkie niezbędne
działania w celu ochrony Państwa danych.
 
Administrator danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu
rejestracyjnym firmy, miejsc czy wydarzeń jest firma PROSPER ADVERTISING &
PUBLISHING Maciej Czerniawski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, NIP 5940006610, REGON 812736860 z siedzibą przy ul. Walczaka 114
w Gorzowie Wlkp. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług
świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie
danych osobowych przez następuje po zaakceptowaniu przez użytkownika Polityki
Prywatności oraz regulaminu. 
 
§ 2. Zbieranie danych osobowych



 
Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe Administratorowi (adres e-mail,
informacje o koncie tj. nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika,
dane lokalizacyjne: GPS), poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator zapewnia
Użytkownikowi dostęp do jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też
usunięcia. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez
Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi oraz w celu
umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a
Użytkownikiem oraz realizacji niektórych funkcji Aplikacji. 
 
§ 3. Prawa i obowiązki Administratora
 
Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z
zachowaniem wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych
osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym
osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich
uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator ma prawo udostępniania danych
osobowych Użytkownika: spółkom zależnym, innym podmiotom trzecim, które
zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę
konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem
Aplikacji. 
 
§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika.
 
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem
Aplikacji. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany,
uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych. W przypadku
usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, Użytkownik utraci możliwość
korzystania z funkcji Aplikacji korzystających z tych danych. Administrator zastrzega
sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje
Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na



wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego
urządzenia mobilnego.


