POLITYKA PRYWATNOŚCI
W ramach aplikacji (dalej: „Aplikacja”) Justtag sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 13, 00-567 Warszawa,
Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000463888,
NIP 7010382337 (dalej: „Justtag” lub „My”) zbiera informacje dotyczące użytkowników aplikacji takie jak:
(a) Identyfikator reklamowy użytkownika: „Google advertising ID”, (b) Informacje o sieciach WiFi w zasięgu
użytkownika aplikacji, mocy sygnału oraz czasu pojawienia się w zasięgu danej sieci, (c) Informacje o modelu
urządzenia, systemie operacyjnym, ustawionym języku oraz strefie czasowej (dalej: „Dane”). Justtag nie zbiera
danych osobowych takich jak nazwiska, adresy e-mail, adresy pocztowe czy też numery telefonów.
Justtag decyduje o celach wykorzystania Danych. Są to cele marketingowe Justtag oraz jej zaufanych partnerów
tj. reklamodawców, którzy zlecają wyświetlanie reklam, polegające na identyfikacji segmentów odbiorców
reklam wyświetlanych w ramach aplikacji i innych usług online, co pozwala na lepsze dostosowywanie do tych
odbiorców treści aplikacji, innych usług online oraz przekazów reklamowych wyświetlanych w ramach tych usług.
Dane przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz wyrazić w ramach Aplikacji. Zgodę
tę możesz zawsze wycofać w Aplikacji lub kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Odbiorcami Danych mogą być operatorzy aplikacji i usług online, zaufani partnerzy, jak również podmioty
dokonujące określonych operacji na Danych na nasze zlecenie m.in. dostawcy usług IT, agencje marketingowe
itp. – przy czym takie podmioty uzyskują dostęp do Danych wyłącznie w oparciu o zawierane z nami umowy
o powierzenie przetwarzania. Ponadto, w przewidzianych prawem sytuacjach Dane mogą zostać udostępnione
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Twoje Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Nie oznacza to jednak, że
Dane nie mogą zostać usunięte wcześniej np. w sytuacji gdy uznamy, że nie są już niezbędne dla celów
przetwarzania.
Przysługuje Ci szereg praw w odniesieniu do Danych, które stanowią dane osobowe w rozumieniu
obowiązujących przepisów. W tym zakresie 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 (dalej „RODO”),
przewiduje: (a) prawo dostępu, w tym uzyskania kopii danych, (b) prawo sprostowania danych, (c) prawo
usunięcia danych, (d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, (e) prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), (f) prawo wycofania zgody w przypadku gdy dane
osobowe przetwarzane są na podstawie zgody oraz (g) prawo przenoszenia danych tj. prawo do otrzymania od
administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody lub ramach
świadczenia usługi.
W celu umożliwieniu kontaktu w sprawach ich dotyczących wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli
chcesz się z nim skontaktować skorzystaj z danych podanych poniżej:
adres korespondencyjny:
Olga Frątczak
Justtag sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa, Polska
e-mail:
iod@justwifi.pl
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