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Administrator danych
Administratorem danych jest Mateusz Cieplak wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 7151902520
REGON: 523740746. Kontakt: cieplakm@gmail.com

Informacje ogólne
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.

Ninejsza polityka prywatności informuje o sposobie zbierania, przechowywania i
przetwarzania informacji wrażliwych jakimi są dane osobowe, a także pozostałych
danych nie będących danymi osobowymi przez aplikację Pracomierz i narzędzia
służące do poprawnego jej działania.

Jakie dane są zbierane?
Pracomierz do poprawnego działania, rejestracji, logowania nie potrzebuje żadnych
danych osobowych takich jak imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres
zamieszkania/zameldowania, numer telefonu, numer dowodu osobistego czy numer
paszportu. Jedyną daną osobową jaka jest niezbędna będzie przechowywana i
przetwarzana to Twój adres email.

Pracomierz zbiera dane analityczne aplikacji mi. logi aplikacji, logi systemowe, błędy
aplikacji, model, markę i kategorię urządzenia, wersję systemu operacyjnego, wersję
aplikacji, datę, czas, język urządzenia, statystyki sesji, przybliżoną geolokalizację,
informacje o przeglądarce, Twój wiek, płeć, miasto, kraj, język urządzenia,
ustawienia regionalne, identyfikator reklamowy, a także dane prywatne takie jak
godziny pracy, urlopy, informacje o stawkach godzinowych, premiach, zaliczkach i
notatki.
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W jakim celu dane są zbierane?
Dane analityczne zbierane są w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Monitorowania poprawnego działania aplikacji, wykrywania błędów w działaniu
aplikacji, monetyzacji, wyświetlania reklam, a także w planowaniu strategii rozwoju
aplikacji.

W jaki sposób są zbierane dane?
Dane zbierane są za pomocą narzędzi dostarczanych przez firmy trzecie. Narzędzia
używane do monitorowania aplikacji, raportowania błędów, wyświetlania reklam,
wdrażania aplikacji, przechowywania danych aplikacyjnych, dostarczania usług
chmurowych oraz wyświetlania reklam to: Google Drive, Google Analytics, Google
Firebase Console, Google Play Console, Google AdMob.

Gdzie dane są przechowywane?
Pracomierz należy do aplikacji bezserwerowych dlatego dane aplikacji, ustawienia
czasu pracy, godziny pracy, informacje o urlopach, zarobkach, stawkach
godzinowych, premiach, zaliczkach i notatki przechowywane są na Twoim
urządzeniu. Kopia zapasowa tych danych przechowywana może być na Twoim
Dysku Google.
Dane analityczne przechowywane są w serwisach firm trzecich zajmujących się
dostarczaniem tychże usług.

Komu dane są udostępniane?
Poza wymienionymi usługami firm trzecich, których używa się do zbierania danych
analitycznych, administrator nie dzieli się z innymi firmami trzecimi danymi
analitycznymi, a także nie dzieli się Twoimi danymi prywatnymi. Dane prywatne
mogą być przeglądane przez osoby uprawnione tylko po przesłaniu kopii bazy
danych przez użytkownika i za jego zgodą do centrum pomocy aplikacji tylko i
wyłącznie w celu udzielenia pomocy w związku z problemami z aplikacją lub
namierzenia błędów w aplikacji.

Jak dane są chronione?
Twoje dane prywatne (dane aplikacji, ustawienia czasu pracy, godziny pracy,
informacje o urlopach, zarobkach, stawkach godzinowych, premiach, zaliczkach i
notatki) przechowywane są na Twoim urządzeniu, a w przypadku tworzenia kopii
zapasowej dane kopiowane są do Twojego Dysku Google.
Na Twoim Dysku Google Pracomierz dostaje jedynie dostęp do wydzielonej,
zamkniętej, niewidocznej i niewielkiej przestrzeni, gdzie może zapisywać i
odczytywać pliki. Pliki te nie są widoczne przez inne aplikacje, nie są także widoczne
przez Ciebie, a jedynie przez aplikację Pracomierz. Nie dostaje natomiast dostępu



do Twoich innych plików prywatnych (zdjęcia, dokumenty i inne) znajdujących się
poza wydzieloną przestrzenią prywatną aplikacji. Z tego wynika, że nikt poza Tobą
nie ma dostępu do Twoich danych prywatnych.
Adres email i hasło są chronione zgodnie z dobrymi praktykami dot.
bezpieczeczeństwa. Hasła nie są przechowywane w czystej postaci jako tekst. Hasła
są szyfrowane kryptograficzne i dopiero w tej formie przechowywane.

Jakie są prawa użytkowników?
W każdej chwili możesz cofnąć uprawnienia Pracomierza dostępu do swojego Dysku
Google.

Ponadto, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do:
● dostępu do Twoich danych osobowych,
● zaktualizowania Twoich danych osobowych
● wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
● sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
● sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu

bezpośredniego, w tym profilowania,
● ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
● przenoszenia Twoich danych osobowych,
● usunięcia Twoich danych osobowych

Wymienione powyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego i w
niektórych sytuacjach, po dokonaniu analizy, możemy zgodnie z prawem odmówić
ich spełnienia.
Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne. Okres przetwarzania
może być uzależniony od treści obowiązujących nas przepisów prawa, np. w
przypadku przechowywania dokumentów finansowych, czy terminów dochodzenia
roszczeń.

Masz też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji
dotyczących zgłaszania skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Inne polityki
Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności narzędzi:

● Google Drive,
● Google Analytics,
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● Google Firebase Console,
● Google Play Console,
● Google AdMob

w celu pełnego obrazu przetwarzania danych analitycznych, prywatnych i
osobowych.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się
odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
W niektórych sytuacjach dalsze przekazanie danych osobowych może okazać się
niezbędne, abyśmy mogli w sposób prawidłowy i profesjonalny wykonywać nasze
zobowiązania. Każdorazowo jednak przekazaniu podlega minimum do tego celu
niezbędnych danych. Przykładem takiego podmiotu może być serwis pośredniczący
w wysyłaniu maili, czy serwis rozliczający płatności za Usługę.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i
bezpieczeństwa Twoich danych zachęcamy do kontaktu.


