
 

 

 
Polityka Prywatności aplikacji mobilnej 
Syngeos - Nasze Powietrze 
1. Informacja dotycząca Administratora 
i gromadzenia danych osobowych 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych 
osobowych jest Global Innovative Solutions, ul . Grottgera 22 A , 40—681 
Katowice (dalej Administrator). 

2. Za pomocą Aplikacji Administrator przetwarza podane przez Państwa dane 
osobowe w celu niezbędnym do korzystania z Aplikacji, w szczególności 
założenia konta, umożliwienia wyszukania stacji pogodowych Aplikacji oraz 
udostępnienia pozostałych funkcji Aplikacji. Administrator przetwarza 
ponadto dane dotyczące Państwa lokalizacji (dane GPS). Zgoda na 
przekazanie danych lokalizacji w systemie GPS wyrażona jest za 
pośrednictwem systemu operacyjnego Państwa urządzenia końcowego. 

3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania w rozumieniu przepisów Rozporządzenia. 

2. Bezpieczeństwo danych osobowych 
1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności 
i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym 
dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

 

3. Dane kontaktowe 
1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do 

przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować za 
pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie 
www.syngeos.pl, mailowo na adres: info@syngeos.pl  

 
  Prawa i obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich 
danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji. 2. Użytkownik może w każdej 
chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych 
danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji. 3. W 



 

 

przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, 
koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za 
pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług. 5. 
Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, 
o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik 
nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć 
Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.  
 
 
Stan na dzień 11 października 2018 roku 


