Polityka Prywatności
(aplikacje mobilne)
Apptento przywiązuje dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników swoich
aplikacji mobilnych. Dane które gromadzimy w większości przypadków służą do
identyfikacji użytkownika niezbędne w procesie logowania, do celów statystycznych
oraz do podnoszenia jakości naszych produktów.
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia dokładniej zasady przetwarzania danych
osobowych użytkownika aplikacji mobilnych oraz ich gromadzenia.
Apptento bez wyraźnej zgody użytkownika nie zbiera danych osobowych, a
wyłącznie informacje, które nie identyfikują samej osoby, ani nie prowadzą do takiej
identyfikacji.

W jaki sposób gromadzone są dane?
Część danych zbieranych przez Apptento jest pobierana automatycznie. Takie dane
są gromadzone za pomocą zewnętrznych systemów analitycznych (np. Vendimob,
BugSense, Crashlytics) zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z
ich politykami prywatności.
Pozostałe dane, które mogą być skojarzone z osobą użytkownika nie są gromadzone
bez jego wyraźnej zgody.

Jakie dane zbierane są automatyczne?
Podczas korzystania z aplikacji mobilnych gromadzimy dane demografczne,
statystyczne na podstawie mierzenia wywołanych zdarzeń czy odwiedzanych
widoków, itp. Automatycznie zebrane informacje są w pełni anonimowe.
Dodatkowo każda aplikacja jest wzbogacona w system monitorowania występowania
błędów. Podczas raportowania o błędzie dostarczane są również informacje o stanie
telefonu (poziom naładowania baterii, użycie pamięci telefonu, wersja systemu, itp.).
Nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika.

Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy w naszych
aplikacjach?
W gromadzeniu danych osobowych ograniczamy się jedynie do takich informacji,
które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji.

Do takich danych możemy zaliczyć unikalny numer seryjny urządzenia, geolokację
(np. długość i szerokość geografczna położenia telefonu), adres poczty
elektronicznej, czy inne dane niezbędne do rejestracji w serwisie, itp.
Każda aplikacja wymaga innego zestawu danych osobowych, których przetwarzanie
rozpoczyna się za dobrowolną zgodą użytkownika. Ich zaakceptowanie decyduje o
dostępie do określonych funkcji aplikacji.

Jakie dane są wykorzystywane w przypadku logowania
wewnątrz aplikacji?
Logowanie w aplikacjach ma na celu wyodrębnienie danych osobowych użytkownika
od danych innych osób oraz ochronę tych danych. Zgromadzone informacje nie
zostaną przetworzone, upublicznione czy przekazane innym podmiotom bez zgody
posiadacza konta. Dodatkowo wraz z kontem mogą być przechowywane
spersonalizowane ustawienia aplikacji.
Logując się za pośrednictwem konta Facebook czy Google pobieramy tylko i
wyłącznie dane niezbędne do prawidłowego działania aplikacji, których pobranie
musi poprzedzać zezwolenie użytkownika.

Czy aplikacja używa plików cookies?
Aplikacje mogą wykorzystywać pliki cookies. Najczęściej są one wykorzystywane
przy zintegrowaniu swojego konta z kontem innego serwisu (np. Facebook, Google).
W takich sytuacjach możliwe jest przechowywanie takich danych jak: nazwa konta,
unikalny numer czy hasło, w celu utrzymania aktywnego konta bez konieczności
ponownego logowania.
Użytkownicy aplikacji mogą samodzielnie określić warunki przechowywania
powyższych informacji przez pliki cookies, w tym zablokować aplikacji dostęp do tych
informacji, zmieniając ustawienia oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu
mobilnym.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, ani aplikacji mobilnych podmiotów innych
niż Apptento.

Zmiany w Polityki Prywatności

Apptento zastrzega sobie prawo do aktualizacji i możliwości wprowadzania zmian w
niniejszej Polityce Prywatności.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o
kontakt z Operatorem na adres poczty elektronicznej: influencer@apptento.pl Dane
zbierane w trakcie korespondencji z Apptento będą wykorzystane wyłącznie w celu
odpowiedzi na Twoje zapytanie.

