POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MEETFACES

Niniejsza Polityka prywatności aplikacji „MEETFACES” (dalej jako „Polityka”), czyli serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.meetfaces.eu (dalej „strona www”) oraz
aplikacji mobilnej Meetfaces (dalej „Aplikacja”) prowadzonego przez spółkę Meetface S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-310), przy ul. Al. Tadeusza Rejtana 20A, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000617829, o kapitale
zakładowym 100.000,00 zł, NIP: 8133721576 (dalej „Meetface”) dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej jako „Dane”) umieszczanych
przez Ciebie Aplikacji w swoich profilach (dalej „Profil”).
Mamy nadzieję, iż korzystanie z Aplikacji spełni Twoje oczekiwania. Pamiętaj, że pełne funkcjonalności Aplikacji umożliwiają szybką i bezpieczną wymianę kontaktów dzięki technologii QR
kodów, nawiązanie kontaktów przy pomocy modułu NFC, zarządzanie kontaktami osobistymi oraz relacjami biznesowymi, budowanie sieci kontaktów, w oparciu o osoby poznane osobiście,
odtworzenie historii nawiązywanych relacji, przejrzenie historii spotkań oraz precyzyjne skojarzenie nawiązywanych kontaktów z konkretnym Wydarzeniem bądź miejscem, zaproszenie
znajomej osoby na spotkanie dzięki kalendarzowi, ustalenie istotnych szczegółów spotkania z daną osobą dzięki zdefiniowaniu lokalizacji spotkania oraz funkcji tworzenia notatek. Dla
zapewnienia Ci możliwości korzystania z tych funkcjonalności w trakcie tworzenia Profilu zostaniesz poproszony o podanie swoich Danych. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje Dane ze
starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, Meetface przykłada dużą wagę do
ochrony Twojej prywatności. Meetface dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane i wykorzystywane
w Aplikacji Dane.
Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej
jako „RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Meetface.
Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą uzyskiwane poprzez uzyskanie dostępu i korzystanie z Aplikacji przez Ciebie

celach przetwarzania Danych

Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy Meetface w ich wykonywaniu przez Ciebie

polityce „cookies”
1.

Administrator Danych
Administratorem Twoich Danych zamieszczonych w Profilu w Aplikacji jest Meetface S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-310), przy ul. Al. Tadeusza Rejtana 20A, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000617829, o
kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP: 8133721576.

2.

Słowniczek
Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:
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Uaktywnienie

ogół czynności niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji wykonywanych przez Ciebie zgodnie z instrukcją Aplikacji, na które składa się pobranie
Aplikacji ze Play Store bądź Apple Store w zależności od systemu operacyjnego Twojego urządzenia mobilnego na które pobierasz Aplikację, utworzenie
Twojego Profilu i uzupełnienie Profilu Danymi

Profil

Twoja indywidulana wizytówka zawierająca Twoje Dane widoczne dla innych Użytkowników Aplikacji

Użytkownik

osoba, która dokonała Uaktywnienia Aplikacji, w wyniku czego zamieszczone w Aplikacji jej Dane są widoczne dla innych Użytkowników, wraz z
Uaktywnieniem Użytkownik udziela Meetface zgody na przetwarzanie Twoich Danych jako Administratorowi danych osobowych na zasadach określonych
w niniejsze Polityce

strona www.

oznacza stronę internetową dostępną pod adresem: www.meetfaces.eu

Dane

oznacza dane wprowadzone do Aplikacji podczas tworzenia Profilu

urządzenie mobilne

oznacza smartfon lub tablet spełniający wymogi techniczne zgodnie z instrukcją Aplikacji

Wydarzenie

oznacza targi, wystawy, konferencje lub inna forma zorganizowanego spotkania połączonego z prezentacją podmiotów, osób czy produktów; którego opis
znajdziesz w Aplikacji

Aktualizacja

oznacza każdą zmianę w Aplikacji, w szczególności modyfikację, rozszerzenie, kolejną wersję, patcha; pobranie Aktualizacji jest konieczne dla zapewnienia
korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji

Dane wrażliwe

oznaczają Dane specjalne i Dane karne

Dane specjalne

oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub
dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

Dane karne

oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

Dane dzieci

oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia

Osoba

oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

Podmiot przetwarzający

oznacza organizację lub osobę, której Meetface powierzyła przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)
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3.

Profilowanie

oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Eksport Danych

oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

IOD lub Inspektor

oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych

pr. autorskie

oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm)

u.z.n.k.

oznacza ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Cele i podstawa przetwarzania Danych
3.1 Meetface przetwarza Twoje Dane na podstawie o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
3.1.1 w celu rejestracji i prowadzenia Twojego Profilu w Aplikacji,
3.1.2 w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Aplikacji,
3.1.3 w celu dokonywania przez Meetface rozliczeń księgowych ,
3.1.4 w celu analizy przez Meetface sposobów korzystania z Aplikacji przez Ciebie,
3.1.5 w celu zapewnienia Ci przez Meetface dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,
3.1.6 w celu oceny przez Meetface efektywności Aplikacji,
3.1.7 w celu zapewnienia przez Meetface działania Aplikacji pod względem technicznym i ochrony Twoich Danych przed kradzieżą, utratą czy nieupoważnionym dostępem,
3.1.8 w celu realizacji przez Meetface na Twoją rzecz odpłatnych usług dodatkowych ,
3.1.9 w celu tworzenia przez Meetface Twojego profilu osobowościowego (tzw. profilowanie) ,
3.1.10 wystawienia przez Meetface faktury VAT na rzecz Użytkownika w przypadku realizacji przez Meetface na rzecz Użytkownika odpłatnych usług dodatkowych,
3.1.11 w celu geolokalizacji,
3.1.12 w celu udostępnienia Twojej lokalizacji,
3.1.13 w celu otrzymywania przez Ciebie informacji handlowych
3.2
Meetface przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
3.2.1 w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów Meetface, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o
Użytkownikach Aplikacji);
3.2.2 w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.2.3 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
3.2.4 w celu badania satysfakcji, określenia jakości Aplikacji oraz poziomu zadowolenia z Aplikacji;
3.2.5 w celu oferowania przez Meetface produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich;
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3.2.6

3.3

w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Meetface (partnerów Meetface), np. w formie kuponów rabatowych,
w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania;
W powyższych przypadkach w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3.2 powyżej, ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny, z tym zastrzeżeniem, że podanie przez Ciebie Danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub
adresu e-mail jest niezbędne do stworzenia Twojego Profilu i korzystania z Aplikacji.

4.

Dane osobowe przetwarzane przez Meetface
4.1
O ile zdecydujesz się na korzystanie z Aplikacji, sam określasz zakres przetwarzanych Danych. W Profilu możesz umieścić następujące Twoje Dane:
4.1.1 imię i nazwisko,
4.1.2 adres zamieszkania
4.1.3 adres e-mail,
4.1.4 adres strony internetowej (www),
4.1.5 miasto wykonywania zawodu,
4.1.6 nazwę firmy,
4.1.7 numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
4.1.8 numer telefonu.
4.1.9 zawód
4.1.10 wykształcenie
4.1.11 wiek
4.2
Podczas korzystania przez Ciebie z Aplikacji przetwarzane przez Meetface będą następujące Dane:

Dane określone w pkt 4.1 powyżej,

Dane dodane do profilu Użytkownika, tj. nazwa Użytkownika, zdjęcia, hasło, listy kontaktowe, polubienia i udostępnienia dokonywane poprzez Aplikację,

informacje o częstotliwości wizyt, trasach, miejscach przebywania, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody, dane techniczne.
4.3
Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w Profilu Danych wrażliwych i Danych dzieci.
4.4
Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia Użytkownika oraz czasu
korzystania z Aplikacji, jak też dane eksploatacyjne dotyczące działań Użytkownika w Aplikacji. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania
ogólnych informacji statystycznych.

5.

Korzystanie z Aplikacji
5.1
W celu korzystania z Aplikacji należy pobrać Aplikację na swoje urządzenie mobilne oraz utworzyć Profil.
5.2
W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Aplikacji, takich jak: geolokalizacja, Twoja lokalizacja czy profilowanie, jednak może to
spowodować ograniczenie w dostępie do niektórych funkcjonalności Aplikacji, np. brak możliwości zaznaczenia Twojej obecności podczas Wydarzenia.
5.3
W przypadku rezygnacji z korzystania z Aplikacji Twoje Dane nie będą przechowywane przez Meetface, Profil zostanie przez niego usunięty bez przetwarzania, z tym że Meetface
zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez Meetface okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze
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wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6.

Czas przechowywania Danych
Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 10 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Twojego Profilu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem
Twoich Danych czyli przez 10 lat.

7.

Twoje prawa
7.1
Masz prawo zwrócić się do Meetface celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. Meetface w jasny sposób informuje o Danych,
które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela
informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.
7.2
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;

prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;

prawo do przenoszenia Danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.

Wycofanie przez Twojej zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)
8.1
Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z Meetface lub
Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Aplikacji. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma
wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez Meetface na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.
8.2
Meetface zaprzestanie przetwarzania Danych Użytkownika w celach na jakie uprzednio Użytkownik wyraził zgodę, chyba że Meetface będzie w stanie wykazać, że w stosunku do
Danych Użytkownika istnieją dla Meetface ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub Twoje Dane są Meetface
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
8.3
Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Aplikacji może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu zgody przez niego zgody na przetwarzanie Danych.
8.4
Możesz wyłączyć dodatkowe usługi w ustawieniach Aplikacji. Nie jest potrzebne w takim wypadku oddzielne wycofanie przez niego zgody na przetwarzanie Danych.

9.

Skarga na przetwarzanie Danych
Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania Meetface w zakresie przetwarzania Danych do organu nadzoru.

10.

Odbiorcy Danych
10.1 Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi Meetface.
10.2 Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
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10.3

Twoje Dane mogą być przekazywane przez Meetface do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez Meetface i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO
i wyrażeniem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).

11.

Polityka „Cookies”
11.1 Meetface zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem z Aplikacji przez Ciebie.
11.2 Plik Cookies (tzw. „ciasteczka”) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych
wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Meetface wykorzystuje pliki
Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu m Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki
Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu m Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
11.3 Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Aplikację i jej usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Aplikacji oraz zapewnienie
bezpieczeństwa Aplikacji. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do
formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.
11.4 Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
11.5 Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji, do czego Użytkownik
jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Aplikacji.
11.6 Użytkownik , który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją
postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik .
11.7 Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki
„Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

12.

Inspektor Ochrony Danych
Meetface wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Skoczowski, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich Danych przez
formularz kontaktowy dostępny na stronie www, pod adresem e-mail inspektor@meetface.pl.

13.

Pytania i kontakt
13.1 W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się na adres office@meetface.pl. Użytkownik zostanie poproszony o
podanie informacji identyfikacyjnych, które Użytkownik podał przy rejestracji w Aplikacji; jest to wymagane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. Meetface
lub Inspektor Ochrony Danych w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzieli na nie odpowiedzi.
13.2 W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat Polityki Aplikacji, Możesz się
skontaktować z Meetface lub Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mai inspektor@meetface.pl.

14.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
14.1 W trakcie korzystania przez Ciebie z Aplikacji podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o Dane podane w formularzu
rejestracyjnym Aplikacji podczas tworzenia Profilu. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny
ryzyka itp.
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14.2
14.3

Profilowanie oznacza wykorzystanie Twoich Danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów
pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów wskazanych w pkt 9.2 odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

15.

Udzielenie licencji Meetface
15.1 W przypadku gdy Dane wprowadzone przez Ciebie będą stanowiły utwory w rozumieniu art. 1 pr autorskiego, umieszczenie w Aplikacji oznaczać będzie udzielenie Meetface z
chwilą wprowadzenia Danych do Aplikacji licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do tychże utworów w ramach Aplikacji, w czasie istnienia Twojego Profilu w
ramach prezentacji Profili innym Użytkownikom.
13.1 Wprowadzenie Dane określone w pkt 15.1 do Aplikacji oznacza, iż ponosisz wobec Meetface i innych osób odpowiedzialność za wprowadzenie Danych do Aplikacji.

16.

Zmiany w Polityce
16.1 Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Aplikacji mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki
Meetface poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.
16.2 Nowa wersja Polityki publikowana będzie na stronie www. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z Aplikacji.

za Meetface
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