PRIVACY POLICY
Applover

1. The Data Controller of applover.pl service, hereinafter referred to as
the Service is Applover Sp. z o.o. with its seat in Wrocław (50-559),
Poland ul. Świeradowska 77, KRS: 0000602983, NIP: 88992778355,
REGON: 3363012720.
2. The Data Controller undertakes to safeguard and to keep
confidential any data obtained from you, with respect to your rights
as the data subjects (i.e. the persons to whom the data relate) and
with regard to the applicable laws, in particular Regulation (EU)
2016/679 of The European Parliament and of The Council, of 27 April
2016, on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data,
and repealing Directive 95/46/EC General Data Protection Regulation
(„GDPR”), the Act of 10th of May 2018 on personal data protection
(„Act") and any other applicable laws on personal data protection.
3. All the Data CoNtroller’s employees with the access to the personal
data have been properly trained on processing the personal data.
Moreover, the Data Controller has implemented appropriate
safeguards, technical and organizational protection measures in
order to ensure the highest level of protection, as well as procedures
and policies of personal data protection compliant with GDPR, by
which the Data Controller ensures lawful and fair processing, as well
as enforceability of all your rights as the persons to whom the data
relate. In addition, if necessary – in cases provided for by the acts- the
Data Controller cooperates with or consult the supervisory authority
in the territory of the Republic of Poland, i.e. the Chairman of the
Personal Data Protection Office (hereinafter referred to as the GDPR).
4. Any questions, motions, complaints related to the processing of
personal data by the Data Controller, hereinafter referred to as the
Notifications, shall be sent to: hello@applover.pl or submit in writing
to the Data Controller address, i.e.: ul. Świeradowska 77, 50-559
Wrocław, Polska.
5. Within the Service the Data Controller collects the following personal
data:
a. name, surname and the name of the company – in order to use the
Service you will be asked to share your name, surname and the name

of the company, so as to make contact with you possible, to present
you with our offer and to provide you with the services,
b. e-mail address and phone number – sharing your phone number
will allow us to contact you primarily in case of sudden and
unforeseen situations, when it is possible to simultaneously offer and
arrange the best solution,
c. NIP – Tax Identification Number is necessary to issue an invoice in
accordance with applicable laws,
d. IP address of the device – information stemming from the general
rules of connections being established in the Internet, such as IP
address (and any other information included in the system logs),
used by the Data Controller for technical purposes.
6. Sharing the data referred to in the precedent section is necessary
in following cases:
● to make a contact using the contact form available on the Service,
● to prepare – at your request- the offer before concluding the
agreement,
● to conclude the agreement and to use services available on the
Service.
7. Our Service uses Cookie technology in order to adjust the way it
functions to your individual needs. As a result, you may agree to have your
data and information remembered, so it will be possible to use them when
you next visit the Service, without the need to re-enter them. The owners of
the other websites shall have no access to said data and information. Shall
you not agree to customize the Service, you are welcome to turn the
Cookies off using the options of your browser.
8. Personal data are processed only for the time necessary to achieve the
purposes specified in the precedent section. Personal data might be
processed for a longer time, in case such right or duty, being imposed on
the Data Controller, results from the specific provisions of law or when the
service rendered is of continuous nature (for example subscriptions).
9. The source of personal data processed by the Data Controller are the
persons to whom such data relate and you as the Data Controller’s Clients
(recipient of the services), who transfer to him the databases of your clients
in order to render the services by the Data Controller, whereas such
transfer means entrusting the processing the data of persons in the

database. In such case you need to enter into entrustment agreement,
where the Data Controller shall be the processor.
10. Your personal data are not transferred to the third country in the
meaning of GDPR provisions.
11. The Data Controller does not disclose your personal data to the third
parties without your explicit consent (i.e. the consent of the person to
whom the data relate). Disclosing such data without the consent of the
abovementioned person is possible only to the public authorities, public
administrative bodies (tax offices, law enforcement authorities and other
authorities, having legitimacy given by the applicable laws).
12. Processing of personal data can be entrusted to the subjects processing
such data on behalf of the Data Controller. In such case the Data
Controller enters into entrustment agreement. The processor processes
the entrusted personal data but only for the needs, to the extent and for
the purposes defined in the entrustment agreement referred to in the
precedent sentence.
13. Your data will not be subjected to automated decision making. And if
you use our "bench" product, we profile your data there to best match your
preferences as a developer to a specific project.
14. According to GDPR, as the persons whose personal data are processed
within the Service, you have the right to:
a. If you want to access, correct, update or request the deletion of your
personal data, you can always do so by contacting us at any time by
email h
 ello@applover.pl
b. In addition, you can object to the processing of your personal data,
ask us to limit the processing of your personal data or request the
transfer of your personal data. And here you can also exercise these
rights by contacting us at h
 ello@applover.pl
c. If we have collected and processed your personal data with your
consent, you can withdraw your consent at any time. Withdrawal of
consent will not affect the lawfulness of the processing that took
place before this withdrawal, nor will it affect the processing of your
personal data on the basis of lawful processing grounds other than
consent.

d. You have the right to bring a complaint to the supervisory authority
dealing with the protection of personal data when you feel that the
processing of your personal data violates rules
15. In relation to the right to erase your personal data (right to be forgotten),
subject to letter d) of the precedent section, the Data Controller indicates
that according to GDPR you cannot exercise this right if:
a. processing of your personal data is necessary to exercise the right to
the freedom of speech and information (for example if you publish
your data on the blog or in the comments),
b. processing your personal data is necessary for the Data Controller to
fulfill his legal obligations – the Data Controller cannot erase your
data for the time necessary to fulfill his obligations (for example on
taxes), imposed by applicable laws,
c. your data is processed for exercise or defence of legal claim
16. Would you like to exercise your rights, subject to section 18 above,
please contact us via e-mail at: hello@applover.pl.
17. Any case of infringing the safety is recorded and does any of the events
described in GDPR or in Act occur, the persons to whom the data relate are
informed, as well as PUODO – if applicable.
18. In all the matters not covered by this Privacy Policy, proper provisions of
law apply. In case of any discrepancy between this Privacy Policy and said
provisions, such provisions shall prevail.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
APPLOVER

1.

Informacje ogólne o polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Applover Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-559), ul.
Świeradowska 77, KRS: 0000602983, zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane
przez 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, które zaczęła obowiązywać
25 maja 2018 r. („RODO”). Dowiesz się z niej kto jest Administratorem Twoich danych
osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto
dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie
masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.
Applover szanuje prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantuje im
prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy
najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie
z

obowiązującymi

przepisami

prawa

polskiego i Unii Europejskiej. W trosce o

bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami
prawnymi.
Na potrzeby łatwiejszego odbioru Polityki Prywatności termin „Właściciel danych”
zastąpiliśmy określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”, “Applover”. Termin „RODO” oznacza
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.
2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Applover Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Świeradowska 77, 50-599 Wrocław, KRS: 0000602983, NIP: 88992778355,
REGON: 3363012720.
3. W jakich sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, jak
również

w

przypadku,

gdy

wysyłamy

Ci

informacje

marketingowe

przygotowujemy, na Twoją prośbę, ofertę przed zawarciem umowy.

oraz

gdy

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być
niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić
wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.
4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
●

zawarcie i realizacja umowy, lub

●

wyrażona przez Ciebie zgoda, lub

●

realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, lub

●

spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.

5. Jakie Twoje dane przetwarzamy?
●

Twoje imię, nazwisko i nazwę Twojej firmy- w celu skorzystania z naszych usług
będziesz poproszony o podanie tych danych, aby umożliwić nam kontakt z
Tobą, przedstawić Ci ofertę lub świadczyć usługi

●

Adres e-mail i numer telefonu- udostępnienie tych danych pozwoli nam
skontaktować się z Tobą przede wszystkim w nagłych i nieprzewidzianych
sytuacjach, aby zaproponować możliwie najlepsze rozwiązania

●

NIP-

jest

niezbędny

do

wystawienia

przez

nas

faktury

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami prawa
●

Adres IP urządzenia- informacje wynikające z ogólnych zasad nawiązywania
połączeń w Internecie, takie jak adres IP (i wszelkie inne informacje zawarte w
logach systemowych), wykorzystywane przez nas do celów technicznych.

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych
przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
●

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie
będzie

trwało

tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia

ewentualnych roszczeń.
●

Jeżeli

wyraziłeś

zgodę

na

przetwarzanie

dla określonego celu, będziemy

przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
●

Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego
interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.

●

Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z
obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z
tych przepisów.

7. Komu udostępniamy Twoje dane?
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:
●

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na nasze polecenie i w tym
samym celu na podstawie upoważnienia, umowy outsourcingowej bądź umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych

●

W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom
uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas
wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w
wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do
żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.
8.

Czy moje dane będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania
decyzji (w tym profilowaniu)?

Nie, Twoje dane nie będą poddane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji. A
jeśli korzystasz z naszego produktu „bench”, tam profilujemy Twoje dane, aby jak najlepiej
dopasować Twoje preferencje jako developera do konkretnego projektu.
9.

Jak chronimy Twoje dane?

Bierzemy

pełną

odpowiedzialność

za

bezpieczeństwo

Twoich

danych,

które

przetwarzamy.
Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające
zapewnić

poufność,

ochronę

przed

niedozwolonym

lub niezgodnym z prawem

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich
danych.
Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby
i podmioty.

10. Jakie są Twoje prawa?
W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące
prawa:
●

Jeżeli zechcesz uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować albo zażądać
usunięcia swoich danych osobowych, możesz to zrobić zawsze, kontaktując się z
nami w dowolnej chwili na e-mail h
 ello@applover.pl

●

Oprócz tego możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych
albo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. I tutaj też możesz
skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami dane h
 ello@applover.pl

●

W przypadku gdy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją
zgodą, możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie
na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem,
ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z
prawem podstawy do przetwarzania inne niż zgoda.

●

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy.

11. Reklamacje
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo po
prostu zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres email:
hello@applover.pl.
Masz także prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką
uregulowaną naszą Polityką Prywatności.
Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Applovera.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska,
adresu

korespondencyjnego

oraz

treść

i podstawę złożenia reklamacji. Podanie

powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające
powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Applovera.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz także złożyć
skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Pliki Cookies
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie, aby dostosować
sposób działania do indywidualnych potrzeb. W rezultacie możesz wyrazić zgodę na
zapamiętywanie swoich danych i informacji, dzięki czemu będzie można je wykorzystać
podczas

następnej

wizyty

na

naszej

stronie,

bez

konieczności

ponownego

ich

wprowadzania. Właściciele innych stron internetowych nie będą mieli dostępu do tych
danych i informacji. Jeśli nie zgadzasz się na dostosowanie Usługi, możesz wyłączyć pliki
cookie, korzystając z opcji przeglądarki.
13. Zmiany w Polityce Prywatności
Applover zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści niniejszej
Polityki

Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich

opublikowania w ramach serwisu www.applover.pl.

