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1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z testowej aplikacji mobilnej „Mobilny 

Urząd” w wersji Demo (zwanej dalej „Aplikacją”). 

2. Dostawcą Aplikacji jest ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55, 

NIP: 813-03-35-772, REGON: 690022547. (zwany dalej „Administratorem”). 

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z testowanych usług 

świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. 

4. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z niej, Administrator przetwarza podane 

przez Użytkownika dane osobowe, w celu realizacji usług świadczonych przez 

Administratora za pośrednictwem Aplikacji. Dane osobowe Użytkownika obejmują: 

nazwisko, imię, adres e-mail, informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, 

indywidualne ID Użytkownika), numer telefonu, dane lokalizacyjne (GPS) i obraz z 

aparatu. 

5. Użytkownik korzystający z Aplikacji wyraża zgodę na użycie aparatu fotograficznego w 

celu wykonania zdjęcia uzupełniającego dane formularza. 

6. Użytkownik korzystający z Aplikacji wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień push. 

Powiadomienia będą pojawiały się na telefonach bez konieczności „wchodzenia” 

w Aplikację.  

7. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora celem 

dostarczenia wybranej i testowanej przez Użytkownika usługi i nie będą przekazywane 

podmiotom trzecim. 

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych 

jest dobrowolne i niniejszym wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Może on 

wykorzystywać swoje prawa odnośnie wglądu w swoje dane, poprawiania, wycofania 

zgody oraz usunięcia danych. 

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość udostępnionych danych 

Użytkownika. 

10. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez 

ponowną publikację jej w internecie wraz z opisem zawierającym datę publikacji. 

11. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Aplikacji, której administratorem jest ZETO-

RZESZÓW Sp. z o.o. 

12.  ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zewnętrzne linki 

umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem 

nie jest ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów 

dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania. 

13. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte powyżej w Polityce Prywatności 

 

 

 

 


