Niniejsza Polityka odnosi się do Aplikacji Mobilnej TransparentneJST
należącej do Euro Innowacje Software sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu.
Szanując prawa użytkowników do ochrony prywatności informujemy
poniżej o możliwym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników
aplikacji w związku z korzystaniem z niej.
1. Aplikacja TransparentneJST umożliwia zapoznanie się z:
a) bieżącą ofertą w zakresie konsultacji społecznych Gminy/Miasta/Powiatu, które
korzystają z oprogramowania wspierającego wymienione zadania, którego
dostawcą jest Euro Innowacje Software sp. z o.o.
b) bieżącymi

ogłoszeniami

i

alertami

opublikowanymi

przez

Gminy/Miasta/Powiaty, które korzystają z oprogramowania wspierającego
wymienione zadania, którego dostawcą jest Euro Innowacje Software sp. z o.o., w
ramach modułu „Ogłoszenia”,
c) aktualnymi zgłoszeniami awarii, usterek i barier architektonicznych dla osób z
niepełnosprawnościami na terenie Gminy/Miasta/Powiatu, które korzystają
z oprogramowania wspierającego wymienione zadania, którego dostawcą jest
Euro Innowacje Software sp. z o.o., w ramach modułu „Zgłoszenia”.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Aplikacji bez rejestracji konta
jest Właściciel tj. Euro Innowacje Software Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary
100/11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000768425, posiadającą NIP: 7831796471, REGON: 382404187, kapitał
zakładowy: 105 000 PLN (wpłacony w całości).
3. Administrator Danych Osobowych powołał IOD z którym kontakt możliwy jest pod
adresem e-mail: iod@euroinnowacje.com
4. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z
RODO oraz że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udostępnienia możliwości korzystania z
aplikacji oraz odpowiedzi na zadawane pytania i zgłoszenia. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych w zakresie udostępnienia aplikacji jest art. 6 ust. 1 lit b
tj. zawarcie umowy, w zakresie lokalizacji użytkownika jest zgoda użytkownika art 6 ust.
1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f. Prawnie
uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiadanie na zadawane pytania oraz
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

6. Podanie danych w wyżej wymienionych przypadkach danych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia, odpowiedzi na zadane
pytanie lub brak możliwości wskazania JST w najbliższej lokalizacji.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy świadczące usługi obsługi IT dla
Administratora.
8. W przypadku zainstalowania aplikacji i obserwacji aktualnych konsultacji i ogłoszeń nie
jest wymagana rejestracja.
9. W przypadku zainstalowania aplikacji i korzystania z modułu ,,Zgłoszenia” do
przeglądania i zgłaszania usterek w JST, w zależności od decyzji właściwego
Administratora Danych Osobowych możecie Państwo zostać poproszeni o założenie
konta. W tym celu niezbędne jest posiadanie adresu e-mail oraz podanie imienia i
nazwiska Użytkownika.
10. Użytkownik ma również możliwość zalogowania się do modułu „Zgłoszenia” z
wykorzystaniem swojego profilu na Facebook’u, konta Apple ID lub konta na Google. W
przypadku skorzystania z tej możliwości użytkownik nie musi już zakładać dodatkowego
konta dla modułu „Zgłoszenia”. Przy użyciu tej funkcjonalności użytkownik może wyrazić
zgodę na przetwarzanie zdjęcia profilowego w Aplikacji.
11. W przypadku zainstalowania Aplikacji i korzystania z modułu „Zgłoszenia” do
przeglądania i zgłaszania usterek w JST Administratorem Danych Osobowych
przetwarzanych w związku ze zgłoszeniami awarii i usterek wykonywanymi z poziomu
Aplikacji jest właściwy Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta lub Starosta reprezentujący
daną JST.
12. Jeśli podczas korzystania z aplikacji zainteresujecie się Państwo przedstawianą ofertą i
zechcecie wziąć udział w prowadzonych przez JST konsultacjach społecznych wówczas
zostanie Państwu udostępniony stosowny formularz przygotowany przez JST i możecie
Państwo zostać poproszeni o przekazanie danych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, wieku, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, NIP, KRS, REGON, status
zawodowy, nazwa organizacji. O zakresie danych decyduje JST. Przed wzięciem udziału w
konsultacjach macie Państwo możliwość zapoznania się z klauzulami informacyjnymi
poszczególnych Administratorów Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym
zostały zebrane lub do czasu ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
14. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawo do ich stosowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu.

15. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzania Państwa danych odbywa się z naruszeniem
przepisów prawa macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
16. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie
będą poddawane profilowaniu.

