
Polityka prywatności aplikacji AWENTA PRO 

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO 2016/679). Korzystając z Aplikacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie 

danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Zbierane oraz przechowywane dane są 

konieczne do prawidłowego działania aplikacji mobilnej „AWENTA PRO” 

2. Wyrażając zgodę Użytkownik przyjmuje, że administratorem danych jest firma AWENTA 

Spółka Jawna, z siedzibą w Stojadłach, ul. Warszawska 99, 05-300 Mińsk Mazowiecki.   

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług 

świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. 

4. Dane pozyskiwane przez aplikację AWENTA PRO: 

   - Login 

- Hasło 

- Adres e-mail 

- Dane z aparatu (wykorzystywane do odczytania kodu QR z etykiety modułu internetowego) 

Ponadto aplikacja automatycznie może pozyskać pewne dane takie jak rodzaj używanego 

urządzenia, wersję oprogramowania, identyfikator urządzenia. 

5. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w 

szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich 

przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

6. Aplikacja nie jest przeznaczona do świadomego pozyskiwania danych od dzieci w wieku 

poniżej 13 lat. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało dane bez jego 

zgody, powinien przesłać zgłoszenie na adres info@awentapro.pl. 

7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do  

realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. 

8. Poza Administratorem dostęp do danych mają także organizacje współpracujące z firmą 

AWENTA, których zadaniem jest tworzenie, aktualizowanie oraz nadzorowanie poprawnego 

działania aplikacji. 

9. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, Użytkownik utraci możliwość  

korzystania z Aplikacji. 

10. 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. 

11. Administrator oświadcza, że postara się zapewnić Użytkownikom wysoki poziom  

bezpieczeństwa w zakresie korzystania z aplikacji AWENTA PRO, nie ma jednak wpływu na  

zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszystkie zdarzenia 

mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres  

info@awentapro.pl. 

 

 


