POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI
ORAZ PRODUKTÓW „CLICK APPS”.
I.

SŁOWNIK POJĘĆ

§1. Słownik pojęć
1. Aplikacja – narzędzie do zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami
platformy facebook
2. Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która
zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do danych tej osoby.

II.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Ochrona prywatności
Administratorem danych użytkowników pozyskanych w procesie realizacji zakupu oraz
użytkowania aplikacji jest clickcommunity sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul Szlak 77/222,
31-153, Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000416255, w
dalszej części niniejszego dokumentu spółka nazywana będzie „clickcommunity”
clickcommunity przywiązuje dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników
korzystających z Aplikacji. Dlatego też clickcommunity zbiera tylko te dane i informacje o
użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego działania aplikacji i które mogą się
przysłużyć do jej ulepszenia w przyszłości lub informowania o jej ulepszeniach i nowszych
wersjach. clickcommunity ściśle przestrzegają ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie
danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).
§2. Przechowywanie danych.
Dane użytkownika instalującego Aplikację na swoim profilu lub korzystającego z niej lub
biorącego udział w konkursie są zapisywane w naszej bazie.
§3. Weryfikacja, modyfikacja i usuwanie danych osobowych.
Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu
ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika.
Użytkowników, którzy chcą uzyskać dostęp do swoich danych prosimy o kontakt na adres
mailowy: suport@click-apps.pl
§4. Udostępnianie informacji o użytkownikach
clickcommunity nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników
osobom lub instytucjom trzecim. clickcommunity może przedstawić współpracującym
instytucjom zestawienia statystyczne dotyczące aplikacji, nie pozwalające na identyfikację
poszczególnych użytkowników.
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§5. Instalowanie Aplikacji i ich wykorzystywanie przez inne firmy.
Niektóre z aplikacji lub wersji aplikacji mogą mieć funkcjonalność umożliwiającą innym
podmiotom zbieranie danych osobowych użytkowników. Te dane będą gromadzone na zasadzie
polityki prywatności ustalonej przez te podmioty oraz przechowywane przez nie.
§6. Korzystanie z Aplikacji
Korzystanie z Aplikacji wymaga wyrażenia zgody na dostęp Aplikacji do Twoich danych
osobowych zawartych w sekcji „podstawowe informacje o mnie” oraz „moje zdjęcia” (imię i
nazwisko, fotografie, adres e-mail, link do profilu itp.), lub inne dane, na przetwarzanie których
użytkownik wyrazi zgodę. Ponadto korzystanie z Aplikacji wymaga wyrażenia zgody na
otrzymywanie wiadomości e-mail. Aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych
wykraczających poza zakres informacji niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania.
§7. Szczegółowe informacje na temat używania danych użytkownika przez Aplikację
Aplikacja wykorzystuje Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla jej poprawnego
funkcjonowania. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach,
w tym w szczególności przekazywane osobom trzecim. Nie wyklucza to przekazywania
współpracującym instytucjom zestawień statystycznych dotyczących funkcjonowania Aplikacji,
nie pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.
§8. Cookies
W celu zindywidualizowania Aplikacji, używamy cookies (informacji zapisywanych przez serwer
na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z
danego komputera). Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i
korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Możesz w każdej chwili wyłączyć w
swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w
korzystaniu z Aplikacji.
§9. Logi serwera
Serwer Aplikacji zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz
ich adresów IP. Na ich podstawie jesteśmy w stanie oszacować wykorzystanie konkretnych
elementów serwisu. Informacje te wykorzystywane są tylko w celach technicznych, rozwijania
produktu oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk.
§10. Zmiany w Polityce Prywatności
Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest pod adresem: clickcommunity sp. z o.o. ul:
Szlak
77/220,
31-153,
Kraków
oraz
pod
adresem
internetowym:
http://clickcommunity.pl/apps/apprepo/PrivacyPolicyApp/clickcommunityprivacypolicy&termsofuse-pl.pdf
Korzystając z Aplikacji użytkownik akceptuje aktualną wersję Polityki Prywatności.
Data: 05.06.2012

Data: 05.06.2012
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