Polityka Prywatności – udział w testach narzędzia JustRunApp
Dane przetwarza SPICY MOBILE SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z siedzibą w Warszawie (Ostrobramska 75 C, Warszawa)
W jakim celu zbierane są dane?
Zbieramy dane stanowią potwierdzenie zgłoszenia do testów wczesnej wersji narzędzia JustRunApp
oraz prowadzenia działań marketingowych związanych z narzędziem JustRunApp.
Na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?
Dane są przetwarzane na podstawie zgody internauty.
Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Dostęp do danych mają firmy
informatyczne będące podwykonawcami – firmy oferujące usługi bazodanowe, firmy oferujące
przestrzeń na serwerach.
Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?
Przestrzeń serwerowa jest wynajmowana od znanych amerykańskich dostawców (Amazon),
korzystamy z serwerów we Frankfurcie (Unia Europejska).
Jak długo dane są przechowywane?
Dane są przechowywane do momentu złożenia rezygnacji z udziału w testach poprzez przesłanie
informacji na adres mailowy: optout@justrunapp.pl
Jakie są moje prawa?
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji
tych praw – skontaktuj się z nami.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Czy muszę udostępniać dane?
Udostępnienie danych jest dobrowolne. Udział w testach narzędzia JustRunApp wiąże się ze zgodą na
udostępnienie danych osobowych oraz przetwarzanie ich w celach marketingowych. Zgoda ta może
być w każdej chwili wycofana.
Czy na podstawie tych danych prognozowane są moje zainteresowania lub inne informacje o mnie?
Nie, dane służą do potwierdzenia zainteresowania przystąpieniem do testów narzędzia JustRunApp
oraz otrzymywania informacji związanych z narzędziem.

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych?
W sprawie przetwarzania danych można się skontaktować pod adresem: optout@justrunapp.pl

