
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Aplikacji Seeya i komplementarnego Serwisu Mapowego 
seeya.naviexpert.pl 

 

Polityka prywatności 

Administrator danych 

Firma Telematics Technologies sp z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych wykorzystywanych  
w Aplikacji Seeya i w Serwisie Mapowym seeya.naviexpert.pl 

Zbierane dane  

W ramach usługi pobieramy za pomocą Aplikacji i wykorzystujemy dane o: 

• adresie e-mail Użytkownika, który jest identyfikatorem Użytkownika w systemie i jest pobierany w celu 
przekazywania komunikatów niezbędnych do działania usługi,  

• nickname’a Użytkownika (opcjonalnie) do ułatwienia zarządzania listą udostępnień 
• zdjęcia profilowego oraz nazwy profilowej pobieranej za pomocą usługi Facebook Login lub Google 

Sign-In (opcjonalnie) do lepszego rozpoznania gdzie jest Obserwowany Użytkownik  
• lokalizacji geograficznej telefonu (z GPS lub innej usługi lokalizacyjnej telefonu) - aby wskazać 

aktualną lokalizację na mapie, umożliwić jej udostępnienie w Serwisie Mapowym lub Aplikacji  
• dane Twojego telefonu (marka, model, system operacyjny) aby określić czy dany telefon spełnia 

wymagania konieczne do świadczenia usługi; 
• adresie IP - w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do usługi 
• dane o aktywności Użytkownika w aplikacji - uruchomienie aplikacji, wyszukane frazy w wyszukiwarce, 

ustawienia Użytkownika, typ ruchu określany przez system Android i inne podobne, w celu: 
gromadzenia danych statystycznych, obsługi reklamacji oraz wykorzystania dodatkowych funkcji 
aplikacji. 

• w trybie anonimowym aplikacji zapisane dane są kasowane każdorazowo po zamknięciu aplikacji. 

Podstawą prawną do przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO* – są one konieczne do 
prawidłowego świadczenia usług i wywiązania się przez nas z obowiązków umownych.   

Okres przechowywania 

Dane związane z kontem Użytkownika, tj. adres email, dane dot. Telefonu, zdjęcie profilowe, nazwę profilową i 
dane o aktywności Użytkownika Aplikacji przechowujemy tak długo jak długo trwa umowa z Użytkownikiem, 
czyli obowiązuje go Regulamin.  

Adres IP przechowujemy maksymalnie do roku w celu zabezpieczenia systemu. 

Dokładne informacje o lokalizacji przechowujemy maksymalnie przez 48 godzin od momentu udostępnienia 
przez Użytkownika danego punktu lokalizacyjnego.  



 

Profilowanie 

Na podstawie danych opisanych powyżej analizujemy jak często wykorzystujesz usługę, z jakich funkcji 
Aplikacji korzystasz, w tym jak często udostępniasz swoją lokalizację, aby gromadzić dane statystyczne 
umożliwiające nam lepsze dostosowanie usługi do Twoich potrzeb, 

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem podjętych automatycznych decyzji, możesz nas o tym poinformować i 
poprosić o powtórną weryfikację z udziałem naszego pracownika. 

Powierzenie danych innym odbiorcom danych 

Wszelkie dane w aplikacji Seeya są przechowywane i przetwarzane na serwerach usługi Amazon AWS 
Regions na terenie Unii Europejskej. Szczegółowe warunki użytkowania znajdują się pod linkiem: 

https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf 

Narzędzia firm trzecich 

Dodatkowo w produkcie wykorzystujemy narzędzia firm trzecich: 

1. Google Analytics i Google Firebase - są to usługi analityczne wykorzystujące anonimowe dane o 
sposobie korzystania z Aplikacji, dzięki którym otrzymujemy raporty dotyczące aktywności w Aplikacji 
oraz występujących w niej błędach. Pomaga nam to lepiej dostosować usługę do potrzeb 
użytkowników. Uzyskane dane, dotyczące korzystania z Aplikacji (łącznie z adresem IP), są 
przekazywane na serwery firmy Google LLC, Google Ireland Limited oraz jej partnerów i tam 
zapisywane. Jeżeli nie chcesz udostępniać nam danych statystycznych możesz w każdej chwili 
wyrazić sprzeciw i wyłączyć przekazywanie danych w ustawieniach Aplikacji (menu Ustawienia - 
Połączenie internetowe). 

2. Google Sign-In – to usługa logowania realizowana poprzez mechanizm Google OAuth 2.0. Pozwala na 
szybkie logowanie poprzez konto Google’a. Hasło do konta Google nie jest pobierane ani zapisywane 
w aplikacji Seeya. Szczegółowe warunki użytkowania znajdują się pod linkiem: 

https://cloud.google.com/security/compliance/gdpr/ 

3. Facebook Login – to usługa logowania realizowana poprzez mechanizm Facebook Login. Pozwala na 
szybkie logowanie poprzez konto Facebooka. Hasło do konta Facebooka nie jest pobierane ani 
zapisywane w aplikacji Seeya. Szczegółowe warunki użytkowania znajdują się pod linkiem: 

https://www.facebook.com/business/gdpr 

Zgody dodatkowe 

Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, będziemy na podstawie zebranych 
danych powiadamiać Cię o promocjach naszych produktów i promocjach w przypadku naszej współpracy  
z partnerami. Nie będziemy przekazywać Twoich danych innym firmom i nie będziemy przesyłać informacji 
handlowej od firm nie związanych z naszymi produktami. 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych będziemy je przetwarzać na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f RODO*, a więc prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest 
prowadzenie działań marketingowych.  

https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf


 

Twoje prawa 

Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto 
masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Informacje końcowe 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku Użytkowników zarejestrowanych konieczne do 
realizacji umowy.  

Na stronie https://www.telematicstechnologies.com/rodo znajdziesz informacje na temat sposobu skorzystania 

ze swoich praw, nasze dane kontaktowe oraz  kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

(iod@telematics.team). 

*RODO - 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

https://www.telematicstechnologies.com/rodo
mailto:iod@telematics.team

