Polityka Prywatności
aplikacji mobilnej DOGid
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania aplikacji mobilnej DOGid.
Korzystając z naszych usług przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.
Gdy w treści poniżej mówimy „użytkownicy”, mamy na myśli osoby, które zainstalowały
aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym.
Przetwarzane dane
Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie w
trakcie rejestracji konta, czyli numer telefonu i adres e-mail.
Jeżeli korzystając z aplikacji zdecydują się Państwo zeskanować Zaświadczenie
szczepienia p/wściekliźnie, wowczas
́
będziemy przetwarzać dane w nim zawarte czyli:
imię i nazwisko właściciela lub opiekuna zwierzęcia oraz adres zamieszkania.
W związku z charakterem działania naszej aplikacji przetwarzamy dane dotyczące
geolokalizacji Twojego urządzenia. Informacja ta ułatwia i przyśpiesza proces
przekazywania zagubionych zwierząt oraz ułatwia dotarcie do najbliższych lecznic
weterynaryjnych.
Dostęp do uprawnień
Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu
mobilnym, m. in.:
- korzystania z funkcji dzwonienia,
- wysyłania wiadomości SMS,
- aparatu fotograficznego,
- modułu NFC,
- kalendarza
- danych technicznych lub koordynatów geograficznych.
Uprawnienia powyższe stosujemy m. in. w celu:
- budowania bazy psów właścicielskich w zakresie danych osobowych ich właścicieli lub
opiekunów,
- informowania właścicieli lub opiekunów o rejestracji w Bazie DOGid,
- świadczenia usługi wyszukiwania zaginionych/odnalezionych zwierząt,
- przekazywania informacji przez Infolinię telefoniczną (tel. 914 222 222),
- skanowania kodów QR lub odczytywania danych z chip NFC,
- wysyłania przypomnień o terminach szczepienia p/wściekliźnie, odrobaczania itp.,
- dopasowania do potrzeb użytkowników określonych produktów i usług,
- doskonalenia naszych produktów i usług,
- umożliwienia weryfikacji tożsamości użytkowników i przesłania im spersonalizowanej
informacji marketingowej.
Udostępnianie danych
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym
imieniu np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, obsłudze prawnej, obsłudze
księgowej, obsłudze klienta itp. przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane

wyłącznie na podstawie stosownych umów i jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami. Od
naszych partnerów wymagamy zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiednich
środków bezpieczeństwa.
Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. Dodatkowo innymi
administratorami Twoich danych mogę stać się też w pewnym zakresie inne podmioty, np.
podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), działalność
pocztową lub kurierską, jak również, w przypadku udzielenia przez Państwo stosownych
zgód, inni współpracujacy
̨ z nami przedsiębiorcy.
Jeżeli wyraziłeś cheć̨ skorzystania z dodatkowych usług akceptując odpowiednią zgodę
lub regulamin promocji, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym Partnerom
w związku z przedmiotem naszej współpracy.
Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy
nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W
panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej
można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie
aplikacji mobilnej. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych wymagań technicznych
dotyczących korzystania z aplikacji mobilnej oraz dostępu do niezbędnych danych, z
których korzysta aplikacja znajdują się w instrukcjach obsługi producentów: Android,
Apple.
Aplikacja mobilna zbiera dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników, które
zostają wykorzystane do świadczenia naszych usług na podstawie zgody wyrażonej i
potwierdzonej przez klienta, a także do dostosowania treści marketingowych do
zainteresowań i potrzeb użytkownika na podstawie udzielonych przez niego zgód
marketingowych. Daną osobową jest informacja, przy pomocy której możemy
zidentyfikować naszego użytkownika.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych użytkowników jest:
ANDRZEJ OSTROWSKI Identyfikatory DOGid z siedzibą w Szczecinie, kod: 71-468, przy
ul. Sosnowej 6B, NIP: 8511074127
Użytkownik instalując aplikację mobilną jednocześnie akceptuje treść niniejszej Polityki
prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację albo
odinstalowanie aplikacji mobilnej.

