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POLITYKA PRYWATNOŚCI 
ważny od 26 października 2017r. 

 

I. DEFINICJE: 

 
1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

 

Administrator administrator danych Użytkownika Aplikacji przetwarzanych podczas pobierania, uruchomienia i 

korzystania z Aplikacji, 

BETA S.A.  spółka z siedzibą w Warszawie i adresem: 02 - 677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, wpisana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000530742, o kapitale zakładowym w wysokości 100 

000,00 zł (wpłaconym w całości), NIP 527-272-48-32, operator sieci Folx. 

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Polityka prywatności Niniejszy dokument 

 

2. Wyrażenia lub zwroty pisane z wielkiej litery, które nie zostały w niniejszej Polityce prywatności zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane 

im w Regulaminie Aplikacji. 

II. ZASADY OGÓLNE: 
 

1. Polityka prywatności reguluje: 

1.1. prawa i obowiązki Użytkownika Aplikacji; 

1.2. rodzaj, zakres i sposoby korzystania przez BETA S.A. z danych osobowych Użytkownika Aplikacji; 

1.3. stosowane przez Administratora sposoby zabezpieczenia danych osobowych i prywatności Użytkownika Aplikacji.  

2. Właścicielem Aplikacji oraz Administratorem jest BETA S.A.  

3. Administrator zgłosił zbiór danych do rejestracji GIODO. 

4. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem 

środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Korzystanie z usług Aplikacji oraz przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika Aplikacji jest dobrowolne.  

6. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Użytkownika Aplikacji w celu: 

6.1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji,  

6.2. wysyłania Użytkownikowi Aplikacji wiadomości służących obsłudze Aplikacji, 

6.3. obsługi reklamacji Aplikacji, 

6.4. w celach marketingowych produktów oraz usług własnych Administratora, 

6.5. przekazania podmiotom trzecim w celu obsługi Aplikacji lub reklamacji Aplikacji, 

6.6. przekazania podmiotom trzecim w celu innym niż wskazane w pkt 6.5.  

6.7. otrzymywania newslettera Aplikacji.  

7. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika Aplikacji do Aplikacji ma miejsce w następujących przypadkach: 

7.1. pobrania i korzystania z Aplikacji, 

7.2. zamówienia newslettera Aplikacji. 

8. Uprzedniej zgody Użytkownika Aplikacji wymaga: 
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8.1. otrzymywanie newslettera Aplikacji, 

8.2. przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu innym niż wskazane w pkt 6.5. 

9.  Użytkownikowi Aplikacji przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochro nie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922), w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania 

aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach  tej 

ustawy. 

10. Użytkownik Aplikacji może w każdym czasie dokonać usunięcia swoich danych osobowych, wysyłając Administratorowi takie żądanie na adres 

e-mail pomoc@folx.com. 

11. Administrator udostępnia dane Użytkownika Aplikacji: 

11.1. podmiotom powiązanym i współpracującym z Administratorem w celu wskazanym w pkt 6.5. 

11.2. GIODO oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 

przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.  

12. Użytkownik Aplikacji zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o korzystaniu z jego danych osobowych przez osob y 

nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika Aplikacji naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z 

korzystaniem z Aplikacji. 
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