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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

I. Definicje 

1. Administrator – COMARCH TECHNOLOGIES sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Aleja 

Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział 

XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224455, posługująca się 

numerem NIP: 2090000305, zwana dalej również Spółką. 

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników 

określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową 

lub społeczną tożsamość. 

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

4. RODO – 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. 

5. Aplikacja – Aplikacja Teleopiekun dostępna w AppStore lub Google Play. 

6. Opaska - opaska monitorująca (nie jest dostarczana razem z aplikacją) 

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca zakładająca konto i korzystająca z 

jednej albo kilku usług czy funkcjonalności za pośrednictwem Aplikacji. 

 

II. Kontakt 

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych można się 

skontaktować z nami pod adresem e-mail: karol.kuzniarowski@comarch.com 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

 

 

DANE UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI 
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W celu identyfikacji konta, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

• adres e-mail 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na 

realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na  

Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych w 

Aplikacji. 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

• adres e-mail, 

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o 

znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator 

Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem 

Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów 

związanych z kontaktowaniem się przez  Ciebie ze Spółką); 

 

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczenia funkcjonalności 

Aplikacji, funkcjonalności Opaski i związanych z nimi usług przetwarzamy takie dane 

osobowe, jak: 

• adres e-mail, 

• Numery telefonów dodawane do Opaski przez Użytkownika 

Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 

Aktywność Użytkownika w Aplikacji, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach 

systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania 

chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących 

systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w 

logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza 

je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo 

przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego 

funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii 
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bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości 

lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

 

DANE OSÓB  AKCEPTUJĄCYCH REGULAMIN APLIKACJI I TWORZĄCYCH KONTO 

 

Osoby, które dokonują rejestracji w Aplikacji, proszone są o podanie danych niezbędnych do 

utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane 

w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia 

konta. 

 

Dane osobowe są przetwarzane: 

a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Aplikacji – 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – 

podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na 

prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z 

konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – 

podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw; 

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich 

imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem 

nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 

 

IV. Prawo wycofania zgody 

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili 

możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. 

2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś  cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym 

celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Spółce na adres 

karol.kuzniarowski@comarch.com 
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3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej 

cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było 

nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane 

osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego 

przetwarzania. 

 

V. Wymóg podania danych osobowych 

1. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże 

podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w 

zakresie korzystania z Aplikacji i Opaski. 

2. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa  - podanie danych jest 

Twoim obowiązkiem. 

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym w oparciu o profilowanie.  

 

VII. Odbiorcy danych osobowych 

1. Spółka nie przekazuje żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem 

podmiotów z grupy kapitałowej Spółki. 

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub 

decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również 

innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam 

przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. 

Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia 

danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie 

przekazać informacji osobie nieuprawnionej. 

 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

IX. Okres przetwarzania danych osobowych 
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1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych 

osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć 

wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte 

lub zniszczone. 

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie 

informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres: 

• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; 

• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym 

np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

Danych Osobowych, 

• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 

lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów 

analitycznych. 

• do czasu upływu termonów przedawnienia – w odniesieniu do danych 

przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego. 

 

X. Uprawnienia podmiotów danych 

1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych; 

• sprostowania danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

• przenoszenia danych osobowych. 

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy 

się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. 

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w 

niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, 

jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, 
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gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. 

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci 

prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją 

szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić 

uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: 

• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w 

stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub 

• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Spółce na 

adres karol.kuzniarowski@comarch.com 

XI. Bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe 

przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że 

dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by 

wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez 

uprawnionych pracowników i współpracowników. 

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i 

inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków 

bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

XII. Prawo do wniesienia skargi 

Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym 

prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z 

zakresu ochrony danych osobowych. 

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz  

powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową. 

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 7 maja 2019 r. 


