
Polityka prywatności studenckiej aplikacji mobilnej 

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności studenckiej aplikacji mobilnej (dalej "aplikacja"). 
Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych, 02-008 Warszawa, przy ul. Koszykowej 86, 
NIP: 5262160983, REGON 010816248 (dalej "Autor"),  traktuje ochronę prywatności Użytkowników 
korzystających z aplikacji za pośrednictwem Apple AppStore i  Google Play store priorytetowo oraz 
dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. 

2. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych 
i tabletach, po pobraniu aplikacji za pośrednictwem sklepu internetowego: 

- Google Play store, w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android; 

- z  Apple AppStore, w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS. 

3. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz 
połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Niektóre funkcjonalności aplikacji wymagają także 
posiadania przez urządzenie mobilne: 

-  aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR; 

- modułu GPS; 

- modułu Bluetooth. 

4.  Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie 
przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację 
konkretnego użytkownika aplikacji. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych może odbywać 
się wyłącznie w celu prezentacji danych dostępnych w serwisach PJATK i odbywa się w zgodzie 
przepisami 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 (Dz. Urz. UE L 
119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t.j. Dz.U.2019.123) w ramach Google Play store , Apple Appstore oraz Microsoft Store. Organizator 
zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. 

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Administratorem Danych Osobowych jest PJATK. Dane mogą 
być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Organizatorem. W związku 
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawdami: 

 Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
 Masz prawo żądania sprostowania danych, 
 Możesz wnioskować o usunięcie danych (w określonych sytuacjach), 
 Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
 Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie, 
 Masz prawo do przenoszenia danych osobowych. 

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: iod@pja.edu.pl 

 6. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na 
urządzeniu mobilnym: 

- pamięci urządzenia i aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR; 

- GPS i Bluetooth, na potrzeby precyzyjnej lokalizacji w module nawigacji typu drzwi-drzwi; 



Ponadto aplikacja może przekazywać do https://www.indoorway.com/ informacje o nazwie 
urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana, wersję wykorzystywanego przez 
Użytkownika systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, wersję aplikacji i token powiadomień. W 
zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień 
systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji. 

7.  W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności, proszę nie instalować aplikacji lub ją 
odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem 
korzystania z aplikacji. 

8.  Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności 
Google Play Store oraz Apple Appstore. Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę 
prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przez ww. podmioty 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą 
elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore. 

 


