
 
Polityka Prywatności aplikacji 

AmberOne 

  

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa zasady dotyczące 

zbierania, przetwarzania, zabezpieczania danych osobowych koniecznych do realizacji usług 

świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej „AmberOne” (zwanej dalej „Aplikacją”) przez 

GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA. 

2. Niniejsza Polityka Prywatności została wydana w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych.  

3. Administratorem danych osobowych jest GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, z 

siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 19, NIP 5831092438  wpisany do rejestru 

przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy GDANSK-PÓŁNOC w GDANSKU, Wydział VIII 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000018489 (zwana dalej „Administratorem”).  

4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem  

Aplikacji.  

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest 

dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po 

zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.   

6. Wszystkie pobierane przez Administratora informacje są związane wyłącznie z dostarczaniem 

Aplikacji i jej funkcji, przy czym Administrator zbiera i przechowuje wyłącznie podane przez 

Użytkowników adresy e-mail.  

§ 2 Dane zbierane automatycznie   

1. Bez zgody Użytkownika, Administrator nie zbiera danych osobowych Użytkownika, a wyłącznie 

dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące 

użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się 

automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).  

2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.  

3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych 

usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane 

zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego 

Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, 

fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.  

4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.  

 

§ 3 Prawa i obowiązki Administratora  

1. Adresy e-mail Użytkowników, które mogą stanowić chronione prawem dane osobowe, podawane 

dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie rejestracji do Aplikacji, są gromadzone i przechowywane 

zgodnie z obowiązującym prawem.  

2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych, w szczególności 

uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z 

naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych 

osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.   



 
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji 

przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.  

 

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika  

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. 

2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia 

udostępnionych danych osobowych na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym 

poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na 

wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia 

mobilnego.   

 


