Polityka prywatności aplikacji iKozminski Akademii Leona Koźmińskiego
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
Użytkowników i prawa jakie im przysługują w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowym w ramach korzystania przez nich z aplikacji iKozminski.
I. Użyte definicje:
1) ADO - Administrator danych osobowych, Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa., która poprzez Rektora decyduje
o środkach i celach przetwarzania danych osobowych;
2) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej;
3) Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, korzystające
z systemu operacyjnego Android, iOS lub Windows Phone;
4) Aplikacja mobilna – dystrybuowana przez Administratora lub za zgodą Administratora
aplikacja iKozminski przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach mobilnych;
5) Użytkownik – każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację mobilną na swoim
Urządzeniu mobilnym.
6) RODO – Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych);
7) UODO – Ustawa o ochronie danych osobowych;
8) UŚUDE – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
II. Informacje Ogólne
1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika
o zapoznaniu się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i o jej akceptacji.
2. Wszelkie dane osobowe Użytkowników Aplikacji mobilnej podlegają ochronie
przewidzianej w przepisach prawa w tym w szczególności RODO, UODO oraz UŚUDE.
III. Cele przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez ADO dla celów świadczenia usług
w Aplikacji mobilnej.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także wtedy, gdy będzie to
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO.
lub też na potrzeby tworzenia zestawień statystycznych dotyczących korzystania
z Aplikacji mobilnej przez Użytkowników.

IV. Rodzaj danych gromadzonych przez Aplikację mobilną
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ADO w ramach świadczenia usług aplikacji mobilnej gromadzi jedynie dane techniczne o
logowaniu do Aplikacji mobilnej.
V. Przekazywanie danych osobowych innym administratorom danych osobowych
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu
o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim
informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody
Użytkownika.
VI. Prawa Użytkowników
1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
2. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Dostęp do danych przez Aplikację mobilną
W systemie Użytkownika Aplikacja mobilna może mieć dostęp do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

odczytu i dodawania wydarzeń w kalendarzu;
znajdowania kont na urządzeniu;
lokalizacji urządzenia;
odczytu i modyfikacji zawartości na karcie pamięci;
sprawdzania stanu telefonu i wybierania numerów;
internetu;
wysyłania powiadomień typu Push.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Uprasza się Użytkowników o bieżące
monitorowanie daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki celem weryfikowania stosownych
zmian.
2. Wszelkie pisma, żądania, wnioski, sprzeciwy związane z ochroną danych osobowych
należy kierować na adres ADO podany w rozdziale I punkcie 1 niniejszej Polityki lub na
adres poczty elektronicznej abi@kozminski.edu.pl. Przesłanie pisma na adres poczty
elektronicznej jest równoznaczny ze zgodą Użytkownika na uzyskanie odpowiedzi w tej
samej formie.
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