
Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej zwana „Polityką prywatności”) dotyczy usług
świadczonych drogą elektroniczną poprzez aplikację „Mania Wymieniania” (dalej
zwaną „Mania Wymieniania”), a określa m.in.:
a) dane osobowe, które są w aplikacji przetwarzane,
b) sposób i charakter przetwarzania tych danych osobowych,
c)  sposób  i  powód  dla  których  te  dane  osobowe  są  przekazywane  innym
podmiotom,
d)  uprawnienia  i  informuje  o  prawach  w  zakresie  przetwarzanych  danych
osobowych.

Wszelkie  definicje  używane  w  niniejszej  Polityce  Prywatności,  która  stanowi
integralną  część  Regulaminu  są  dostępne  w  Regulaminie  umieszczonym  pod
adresem  www.maniawymieniania.pl .

Niniejsza  Polityka  Prywatności  dotyczy  Użytkownika  korzystającego  z  usług
oferowanych w ramach aplikacji Mania Wymieniania. Przez korzystanie z usług
oferowanych w ramach aplikacji Mania Wymieniania rozumiemy założenie konta
w aplikacji oraz korzystanie z niej w ramach przewidzianych funkcjonalności. 

Niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie do sytuacji,  w których
nawiązujesz  z  nami  kontakt  lub  to  my  skontaktujemy  się  z  Tobą  w  sprawie
naszych usług. 

W  przypadku  występowania  w  naszej  aplikacji  linków  do  innych  stron
internetowych  obsługiwanych  lub  należących  do  innych  podmiotów  niż  my,
właściwe polityki prywatności znajdziesz na tych stronach. W takich sytuacjach
upewnij się, że zapoznałeś się z polityką prywatności tej strony internetowej bo
ich zasady mogą odbiegać od naszych, a za ewentualne naruszenia w zakresie
przetwarzania danych osobowych my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. 

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  POTER  PHUW.  W  celu
skontaktowania  się  bezpośrednio  z  Administratorem  danych  osobowych
napisz  do  nas  na  adres  e-mail  maniawymieniania1@gmail.com  (w  ten
sposób najszybciej  dostaniesz odpowiedź zwrotną) lub listem poleconym
na adres: Tyniec Mały 55-040, ul. Wiosenna 9, 55-040 oraz telefonicznie
pod nr +48 795 649 700.

2. Korzystanie  z  aplikacji  Mania  Wymieniania  wiąże  się  z  przetwarzaniem
przez Administratora danych osobowych Użytkownika takich jak:
a) imię  i  nazwisko  –  dane  te  mogą  być  przetwarzane,  gdy  Użytkownik

przekaże je bezpośrednio przy rejestrowaniu Konta;
b) adres  poczty  elektronicznej  –  dane  te  mogą  być  przetwarzane,  gdy

użytkownik przekaże je bezpośrednio przy rejestrowaniu Konta; poprzez
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adres  e-mail  realizowana  jest  każdorazowo  rejestracja  do  Konta;
Użytkownicy  końcowi  mogą  również  wykorzystywać  adres  poczty
elektronicznej do celów informacyjnych kierowanych do Administratora,
w tym innych Użytkowników aplikacji Mania Wymieniania;

c) login i hasło do konta Użytkownika – dane te mogą być przetwarzane w
celu weryfikacji  Konta Użytkownika,  jego uprawnień oraz  dostępu do
funkcjonalności aplikacji Mania Wymieniania;

d) adresy IP urządzeń Użytkownika – dane te mogą być przetwarzane w
celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności aplikacji
Mania Wymieniania;

e) dane geolokalizacyjne dotyczące urządzeń końcowych Użytkownika –
dane te mogą być przetwarzane w celu ustalenia dokładnej lokalizacji
zgłoszenia  w  ramach  użytkowania  aplikacji  Mania  Wymieniania;  są
przetwarzane  podczas  każdorazowego  zalogowania  oraz
każdorazowego użytkowania aplikacji Mania Wymieniania;

f) informację o usłudze oferowanej przez Użytkowników – dane te często
zawierają  wskazanie  lokalizacji,  datę  oraz  godzinę  i  mogą  być
przetwarzane w celu dokładnej lokalizacji i okresu w jakim nastąpić ma
czynność dokonywana przez Użytkowników;

g) oceny i  recenzje Użytkowników – dane te mogą być przetwarzane w
przypadku gdy Użytkownicy sporządzą ocenę lub recenzję konkretnego
profilu Użytkownika;

h) informacje  o  urządzeniach  Użytkownika  –  dane  te  mogą  być
przetwarzane w celu ustalenia rodzajów urządzeń, z których korzystają
Użytkownicy przy użytkowaniu z aplikacji  Mania Wymieniania,  w tym
język,  system  operacyjny,  rozdzielczość  ekranu.  Informacje  te
gromadzone  są  za  pomocą  plików  cookies  przy  czym  służą  do
usprawnienia funkcjonalności aplikacji Mania Wymieniania;

Administrator  nie  przetwarza  szczególnych  kategorii  danych  osobowych
określonych w art. 9 RODO, tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
przynależność  do  związków  zawodowych  oraz  przetwarzania  danych
genetycznych,  danych  biometrycznych  w  celu  jednoznacznego
zidentyfikowania  osoby  fizycznej  lub  danych  dotyczących  zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

3. Dane  osobowe,  o  których  mowa  w  pkt.  2  powyżej  są  niezbędne  w
przypadku korzystania z aplikacji Mania Wymieniania przez Użytkowników.
Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy znajdujące podstawę
prawną  w  RODO  lub  w  oparciu  o  niezbędność  pozyskania  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych do umożliwienia korzystania z aplikacji
Mania  Wymieniania  lub  gdy  leży  to  w  uzasadnionym  interesie
Administratora.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
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a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do prawidłowego korzystania z
aplikacji Mania Wymieniania; dane osobowe będą przetwarzane w celu
wykorzystywania  ich  do  łączenia  Użytkowników  aplikacji  Mania
Wymieniania,  w  tym  weryfikowania  tożsamości  Użytkowników  oraz
ustalenia właściwej lokalizacji Użytkowników;

b) art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.  niezbędność  wypełniania  obowiązków
prawnych obciążających Administratora;

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony prawnie interes Administratora
jakim jest dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia
lub  do  czasu  zakończenia  właściwych  postępowań,  jeśli  zostały  one
wszczęte  w tym okresie;  także  poprawa  jakości  świadczonych  usług
poprzez wdrażanie nowych funkcjonalności; wykrywanie i eliminowanie
nadużyć w korzystaniu z aplikacji Mania Wymieniania;

d) art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO,  tj.  każdorazowa  zgoda  Użytkownika  na
przetwarzanie  danych  osobowych,  gdy  inne  podstawy  prawne
przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania;

4.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się m.in. w celu:
a) świadczenia  usług  (udostępnienia  funkcjonalności  aplikacji  Mania

Wymieniania  Użytkownikom).  Dane  osobowe  są  przetwarzane  aby
możliwym  było  łączenie  Użytkowników  i  ich  wzajemna  pewność,  że
przekazywane dane osobowe są wiarygodne;

b) zbierania oceny i  recenzji  innych Użytkowników. Te informacje mogą
stanowić  źródło  weryfikacji  jakości  usług  wykonywanych  przez
Użytkowników;

c) lokalizacji  Użytkownika.  Informacja o lokalizacji  służy do wzajemnego
lokalizowania  się  Użytkowników  w  ramach  funkcjonalności  aplikacji
Mania  Wymieniania.  Informacje  o  lokalizacji  są  wykorzystywane  do
wysyłania  powiadomień,  zapytań,  wiadomości  przez  innych
Użytkowników;

d) zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  aplikacji  Mania
Wymieniania.  Dane  osobowe  mogą  zostać  wykorzystywane  w  celu
zbadania,  udzielenia  odpowiedzi  i  rozwiązania  skarg  i  problemów
związanych z funkcjonowaniem aplikacji Mania Wymieniania;

e) tworzenia  statystyk.  Dane  osobowe  mogą  być  wykorzystywane  do
tworzenia statystyk, które służą do ulepszania i rozwoju funkcjonalności
aplikacji Mania Wymieniania;

f) rozwoju  funkcjonalności  aplikacji  Mania  Wymieniania.  Informacje  o
urządzeniu  i  statystyki  zbiorcze  mogą  być  wykorzystywane  jako
podstawa  do  dalszego  rozwoju  i  ulepszania aplikacji  Mania
Wymieniania;

g) nawiązania  komunikacji  z  Użytkownikiem.  Dane  osobowe  w  postaci
danych kontaktowych mogą być używane do wysyłania powiadomień,
powiadomień push i  wiadomości,  na przykład o nowych usługach lub
ofertach.
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5. Administrator  zastosuje  wszelkie  niezbędne  środki  techniczne  i
organizacyjne  w  celu  ochrony  przetwarzanych  danych  osobowych
Użytkownika  w  sposób  adekwatny  do  zagrożeń  i  kategorii  danych
podlegających  ochronie.  Administrator  w  szczególności  chroni  dane
osobowe  Użytkownika  przed  ujawnieniem,  przejęciem  przez  osobę
nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem  RODO,  a  także  przed
wszelkimi zmianami, utratą lub zniszczeniem. 

5.1. W przypadku gdyby doszło do przekazania danych osobowych innym
dostawcom  usług  każdorazowo  informujemy  o  tym  Użytkownika,  a  od
dostawców  usług  wymagamy  zachowania  bezpieczeństwa  i  ochrony
przekazanych im danych osobowych. 

6. Dane  osobowe  przetwarzane  są  przez  okres  niezbędny  do  osiągnięcia
celów  określonych  w  pkt.  4.1.  powyżej.  Dane  osobowe  mogą  być
przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub
obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów
prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa
w pkt. 4 ppkt. c). W przypadku zaprzestania przez Użytkownika korzystania
z aplikacji Mania Wymieniania jego dane osobowe są przetwarzane przez
okres nie dłuższy niż 100 dni, w zależności czy w tym okresie konieczne
jest podjęcie czynności, w których udział bierze Użytkownik. W przypadku
usunięcia  danych  osobowych  Użytkownika,  Administrator  nie  ma
możliwości odzyskania usuniętych danych osobowych. 

7. Użytkownikowi aplikacji Mania Wymieniania przysługuje prawo do:
a) bycia  informowanym  o  przetwarzaniu  danych  osobowych,  o  którym

mowa w art. 12 RODO;
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
c) poprawiania,  uzupełniania,  uaktualniania,  sprostowania  danych

osobowych, o których mowa w art. 16 RODO;
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w

art. 17 RODO;
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
g) wniesienia  sprzeciwu  od  przetwarzania  danych  osobowych,  o  czym

mowa w art. 21 RODO;
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 2.4 lit. d powyżej

–  prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
zgody przed jej cofnięciem;

i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt
4 RODO;

j) wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (tj.  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych),  o  którym  mowa  w  art.  77  RODO,  z
uwzględnieniem  zasad  korzystania  i  realizowania  tych  uprawnień
wynikających z przepisów RODO.
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W celu realizacji wyżej wskazanych uprawnień należy skontaktować się z
Administratorem za pośrednictwem wskazanych w pkt. 1 danych.

8. Automatycznie  analizowane  są  informacje  w  zakresie  prawidłowego
wypełnienia wszystkich pól koniecznych do założenia i korzystania przez
Użytkownika z aplikacji Mania Wymieniania i każdorazowego logowania do
jej dostępu. W przypadku nieprawidłowego wskazania danych określonych
w  tych  polach,  aplikacja  Mania  Wymieniania  w  sposób  automatyczny
odmówi Użytkownikowi dostępu. 

9. Dane  osobowe  nie  podlegają  profilowaniu  przez  Administratora  w
rozumieniu przepisów RODO.

10.W  zakresie,  w  jakim  dane  Użytkownika  przetwarzane  są  na  podstawie
zgody,  można  ją  wycofać  w  dowolnym  momencie,  kontaktując  się  z
Administratorem,  usuwając  dane  podane  dobrowolnie  lub  korzystając  z
funkcjonalności udostępnionych w aplikacji Mania Wymieniania. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody
na  przetwarzanie  danych  osobowych,  które  konieczne  są  do
funkcjonowania aplikacji Mania Wymieniania, w pewnym przypadku może
spowodować to ograniczenie funkcjonalności aplikacji Mania Wymieniania.

11.Administrator nie przewiduje obrotu danymi i nie sprzedaje ani nie użycza
przechowywanych  danych  osobowych  innym  osobom  lub  instytucjom.
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępnione
uprawnionym podmiotom (w tym organom państwa)  na ich żądanie, na
potrzeby  prowadzonych  przez  nie  postępowań  lub  osobom  trzecim  na
podstawie orzeczeń odpowiednich organów państwa.

Pliki cookies:
Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności
pliki  tekstowe  –  które  są  umieszczane  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika
podczas  jego  każdej  wizyty,  co  pozwala  naszym  witrynom  internetowym
zapamiętać  komputer  Użytkownika  lub  urządzenie  oraz  służy  realizacji  kilku
celów. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika  pliki  cookies  oraz  posiadającym  dostęp  do  nich.  Rejestrowanie
czynności  Użytkowników  końcowych  za  pomocą  plików  cookies  następuje  w
sposób  automatyczny.  Gromadzone  informacje  pozwalają  podnieść  jakość
świadczonych usług w ramach aplikacji Mania Wymieniania dla jej Użytkowników.
W ramach  użytkowania  aplikacji  Mania  Wymieniania wyróżniamy pliki  cookies
stałe i sesyjne:

1) dla zapewnienia wydajności stosujemy pliki cookies sesyjne, które w chwili
zamknięcia przeglądarki, aplikacji Mania Wymieniania są usuwane. Ich rolą
jest  zapewnienie kompatybilności  i  optymalizacji  korzystania z  serwisu i
aplikacji Mania Wymieniania;

2) dla zwiększenia bezpieczeństwa stosujemy pliki cookies sesyjne, które w
chwili zamknięcia przeglądarki, aplikacji Mania Wymieniania są usuwane.
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Ich  rolą  jest  sprawdzenie  czy  urządzenie  użytkownika  jest  bezpiecznie
zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty;

3) dla zapamiętania preferencji stosujemy pliki cookies sesyjne, które w chwili
zamknięcia przeglądarki, aplikacji Mania Wymieniania są usuwane. Ich rolą
jest spersonalizowanie funkcjonalności aplikacji Mania Wymienia tak abyś
każdorazowo nie musiał ustawiać języka, czy wskazywać swojej lokalizacji;

4) dla analizy sposobu korzystania z aplikacji Mania Wymieniania stosujemy
pliki  cookies  sesyjne,  które  w  chwili  zamknięcia  przeglądarki,  aplikacji
Mania Wymieniania są usuwane. Ich rolą jest zbieranie statystyk odnośnie
korzystania z aplikacji Mania Wymieniania przez Użytkowników;

5) dla  obsługi  wtyczek  i  widgetów  stosujemy  pliki  cookies  stałe,  które
usuwane są dopiero po dłuższym okresie niekorzystania z aplikacji Mania
Wymieniania.  Ich  rolą  jest  odnotowywanie  interakcji  Użytkowników  w
aplikacji  Mania  Wymieniania  np.  za  pomocą  udostępnień,  powiadomień,
przekierowań do innych platform;

6) dla dostarczania właściwych treści marketingowych stosujemy pliki cookies
stałe,  które  usuwane  są  dopiero  po  dłuższym  okresie  niekorzystania  z
aplikacji  Mania  Wymieniania.  Ich  rolą  jest  dostarczanie  reklam
internetowych, które są dla Użytkownika najbardziej istotne i interesujące. 

Większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie
na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies. W takim przypadku należy
pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, Użytkownik,
nie będzie mógł korzystać w pełni z wszystkich funkcjonalności aplikacji Mania
Wymieniania. Dla skonfigurowania opcji swojego urządzenia końcowego w celu
prawidłowego odbioru plików cookies Użytkownik musi wejść w ustawienia swojej
przeglądarki  internetowej.  Informacje  na temat  zarządzania plikami  cookies  w
poszczególnych  przeglądarkach  można  znaleźć  na  stronach  dedykowanych
poszczególnym przeglądarkom:

 Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 IE:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies
 Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 Opera:http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
 Safari:https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
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