POLITYKA PRYWATNOŚCI
APLIKACJI MOBILNEJ SLOW

Slow Perzak Wardejn Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 45, lok.
109, 00-870 Warszawa, NIP 527 274 05 41, KRS 0000566839, REGON 362059493 (zwana
dalej także „Slow”) podejmuje odpowiednie kroki celem ochrony danych użytkowników
aplikacji mobilnej Slow (dalej także „aplikacja mobilna” bądź „aplikacja”).
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej Slow,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.) jest Slow.
Slow zbiera dane osobowe użytkowników, które posłużą do rejestracji w aplikacji
mobilnej oraz świadczenia wybranej usługi.
Użytkownik w ramach ustawień aplikacji nie będzie miał możliwości udostępniania
dobrowolnie informacji i danych osobowych nie wymaganych przez aplikację.
Aplikacja mobilna Slow realizuje funkcje pozyskiwania tylko niektórych informacji
o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji do aplikacji mobilnej,
b. poprzez użytkowanie aplikacji mobilnej.
Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym osobom ani podmiotom,
chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownik ma możliwość modyfikacji, uzupełnienia, zaprzestania przetwarzania
danych i ich usunięcia, poprzez odinstalowanie aplikacji mobilnej.
W przypadku zgody użytkownika, dostarczone dane, mogą być przetwarzane
również w celu dostarczenia informacji handlowej drogą elektroniczną.
Informacje o użytkownikach, Slow przetwarza z zachowaniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa.
Slow stara się zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie
korzystania z aplikacji mobilnej. Nie może jednak zagwarantować pełnego
bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na
bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia
plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy
zgłaszać Administratorowi za pomocą aplikacji poprzez funkcję „Wyślij feedback”
w zakładce „Informacje” lub na adres poczty elektronicznej Slow:
slow@slowonline.org
Aplikacja mobilna Slow przewiduje możliwość zalogowania się do aplikacji
z wykorzystaniem danych udostępnionych na koncie Facebook. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat uprawnień Facebook patrz punkt 14 Polityki.
Aplikacja mobilna Slow nie korzysta z plików typu cookies.
Dla celów statystycznych aplikacja mobilna Slow posiada własny system statystyk,
który zintegrowany jest z mechanizmami statystycznymi Google Analytics.
Informacje o politykach prywatności operatorów zewnętrznych:
a. Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
b. Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/us.html
c. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy
Administrator danych informuje o możliwości wprowadzania zmian w niniejszej
Polityce.
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