
Polityka prywatności  

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych 

Użytkowników Aplikacji mobilnej “ZdajTo!” oraz zawiera informacje dotyczące 

wykorzystywanych technologii od dostawców. 

1. Administrator danych osobowych 

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Musieliński. 

1.2. Dane kontaktowe do Administratora:  

● numer telefonu: +48 693 826 700 

● adres e-mail: iodo@zdajtoapp.pl 

 

2. Definicje 

2.1. “RODO” - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2.2. “Aplikacja” - oznacza Aplikację mobilną “ZdajTo!”, administrowaną i 

prowadzoną wyłącznie przez Usługodawcę. 

2.3. “Usługodawca” - Karol Musieliński, będący również Administratorem danych 

osobowych. 

2.4. “Użytkownik” -  oznacza każdą osobę korzystającą z Aplikacji. 

2.5. “Konto” - stanowi zindywidualizowany profil Użytkownika, zawierający jego 

dane, pozwalający korzystać z Aplikacji. 

2.6. “Token” - oznacza indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w 

postaci ciągu liter, cyfr i znaków specjalnych, generowany automatycznie podczas 

Rejestracji w aplikacji oraz używany do identyfikacji Użytkownika. 

3. Cele, podstawy oraz okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych 
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3.1. Przetwarzamy Twoje dane: 

● w celu umożliwienia założenia Konta, które pozwala korzystać z Aplikacji 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu wykonania umowy) – w tym zakresie 

Twoje dane osobowe zostaną usunięte w momencie zerwania przez 

Ciebie umowy tj, usunięcia konta w Aplikacji;  

● w celu prowadzenia bieżącego kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO) - w tym zakresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte w 

momencie zniknięcia naszego prawnie uzasadnionego interesu lub 

strony trzeciej lub w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu 

przez Ciebie, jednak nie później niż po upływie 2 lat; 

● w celu umożliwienia bieżącego korzystania z aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO) - w tym zakresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte w 

momencie zerwania przez Ciebie umowy tj, usunięcia konta w 

Aplikacji; 

● w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami 

(Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes administratora) - w tym 

zakresie Twoje dane zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia 

roszczeń jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu 

przedawnienia roszczeń od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 

 

4. Odbiorcy danych 

4.1. Twoje dane możemy udostępniać dostawcom oprogramowania oraz hostingu    (w 

szczególności firmie Nazwa PL sp. z o.o.), którym przetwarzanie danych osobowych 

zostało powierzone zgodnie z przepisami prawa. 

5. Twoje prawa: 

● prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii; 

● prawo do sprostowania (poprawy) danych osobowych; 

● prawo do usunięcia danych;  

● prawo ograniczenia przetwarzania danych;  

● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że 

przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej 



sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego. 

Niezależnie od powyższych praw: 

● w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

6. Zakres zbieranych danych 

6.1. Administrator strony internetowej zbiera następujące dane Użytkowników: 

● dane  urządzenia końcowego Użytkownika (typ/model, identyfikator, 

system operacyjny, itp.),  

● dane dotyczące lokalizacji Użytkownika (adres IP, długość i szerokość 

geograficzna, punkt dostępu WI-FI, itp.), 

● dane dotyczące nazwy Użytkownika (podane imię lub nazwisko lub 

pseudonim), 

● dane, które wskazują na konto Użytkownika (ruchy w aplikacji, długość 

wizyty, diagnostyka błędów, wyświetlenia stron i kliknięcia w aplikacji oraz 

inna aktywność w aplikacji itp.). 

 

7. Informacja o wymogu podania danych 

7.1. Podanie przez Ciebie danych jest: 

● warunkiem korzystania przez Ciebie z naszej Aplikacji; 

● warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

8. Używane technologie dostawców 

8.1.1. Administrator korzysta z następujących technologii: 

● Google Analytics, 

● Google Firebase. 



9. Zmiany w Polityce Prywatności 

9.1.  Administrator danych osobowych zastrzega sobie uprawnienie do zmiany zasad 

określonych w Polityce Prywatności, gdy potrzeba lub obowiązek dokonania takich 

zmian będą zdeterminowane dalszym rozwojem lub postępem technologicznym,                 

a także gdy taka zmiana będzie uwarunkowana zmianą przepisów prawa. 

 

 

 

 

 


