Polityka prywatności
1. Postanowienia ogólne
Pracomierz jest dostarczany przez MMCDevelopment i jest udostepniamy bezpłatnie
użytkownikom poprzez serwis Google Play.
Ninejsza polityka prywatności informuje o sposobie gromadzenia, przechowywania i
przetwarzania informacji wrażliwych jakimi są dane osobowe.
Jeśli zdecydowałeś się kożystać z aplikacji Pracomierz to znaczy, że zgadzasz się na
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich warażliwych danych w zakresie
określonym przez niniejszą politykę prywatności.
MMCDevelopment nie dzieli się zbieranymi danymi z żadną osobą trzecią lub instytucją bądź
firmą, poza wymienionymi poniżej.
2. Gromadzone dane i cel ich gromadzenia
Aplikacja Pracomierz nie gromadzi, nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych
takich jak: numer telefonu, email, PESEL, data urodzenia itp.. Aplikacja Pracomierz za
pośrednictwem bibliotek pochodzących od firmy Google zbiera, przechowuje i przetwarza
dane statystyczne oraz unikalny Androidowy Identyfikator Reklamowy (Android Advertising
ID). Dane statatystyczne, takie jak model teleofnu, wersja systemu Android, wykozystywanie
są przez MMCDevelopment w celu usprawniania i udoskonalania aplikacji Pracomierz.
Androidowy Identyfikator Reklamowy przetważany jest przez frimę Google AdMob w celu
dostarczania spersonalizowanych reklam wyświetlanych w aplikacji Pracomierz.
Aplikacja Pracomierz nie gromadzi, przoechowuje ani nie przetwarza informacji, które mogą
przyczynić się do zidentyfikowania Twojej osoby.

Link do polityki prywatności serwisów, które dostarczane są przez firmę Google:
https://policies.google.com/privacy

Ilekroć widzisz błąd aplikacji Pracomierz (nieoczekiwanie zamknięcie) tylekroć zbieram dane i
informacje (poprzez serwisy firm trzecich) zwane Logami, które emitowane są przez Twój
telefon. Logi mogą zawierać dane takie jak IP, nazwę urzadzenia, system operacyjny,
ustawienia aplikacji Pracomierz, datę, czas.

Aplikacja Pracomierz nie wykożystuje plików Cookies.
Aplikacja może zawierać przekierowania (linki) na strony trzecie, niebędące własnością
MMCDevelopment, oraz kierujące się innymi politykami prywatności i regulaminami z
którymi powinieneś zapoznać się podczas wizyty na nich.

3. Dostęp do Google Drive
W celu świadczenia najwyższej jakości usług dostarczanych przez aplikację
Pracomierz będzie wymagany dostęp do Google Drive. Dostęp ten jest
potrzebny, aby dokonać kopię zapasową bazy danych. Zakres dostępu
obejmuje odczyt, zapis plików z i do Google Drive użytkowanika. Żadne inne
pliki pozostające na Dysku Google użytkowanika oprócz bazy danych aplikacji
Pracomierz nie będą odczytywane, przetważane i zmieniane.
4. Kontakt
Jeśli masz jakieś pytania, sugestie dotyczące powyższej polityki prywatności proszę o kontakt
na: cieplakm@gmail.com.

