
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI 

S7Partner 

1. Niniejsza polityka dotyczy aplikacji mobilnej S7Partner (dalej „aplikacja”).  

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:  

 

S7HEALTH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, plac Orląt Lwowskich 20D wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu VI 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665715, NIP: 89 718 36 076, Kapitał zakładowy: 111 

000 PLN. 

 

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: bok@s7health.pl 

 

3. Przetwarzanie danych osobowych aplikacji: 

• Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych 

podanych dobrowolnie w aplikacji.  

 

4. Aplikacja wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celu: w celu prowadzenia 

działań marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadnione interesy Administratora. 

 

5. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 

następujący sposób:  

• Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają ̨wprowadzone do 

systemów Operatora oraz dostęp do plików z pamięci urządzenia. 

  

6. Aplikacja mobilna S7Partner jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na 

telefonach komórkowych, po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:  

• Google Play, w przypadku urządzeń́ mobilnych z systemem Android,  

• Apple AppStore, w przypadku urządzeń́ mobilnych z systemem iOS.  

• Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub 

Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem.  
 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż ̇jest to konieczne do wykonania 

związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu 

rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane będą przetwarzane do czasu 

wycofania zgody.  

 

 

 

 



 

 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy 

czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być ́wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec użytkownika interesów, praw i 

wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́. Na działania Administratora 

przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Aplikacji.  

 

10. Aplikacja może przekazywać ́ do administratora informacje o nazwie urządzenia mobilnego, na 

którym została zainstalowana, wersję wykorzystywanego przez Użytkownika systemu 

operacyjnego urządzenia mobilnego i wersję aplikacji. W zależności od aplikacji mobilnej, 

uprawnienia aplikacji można odwołać ́ przez zmianę ̨ ustawień́ systemowych na urządzeniu lub 

odinstalowanie aplikacji.  

 

11. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę ̨prywatności prosimy nie instalować ́aplikacji lub ją 

odinstalować.́ Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z 

zakończeniem korzystania z aplikacji.  

 

12. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki 

prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Administrator nie ponosi odpowiedzialności 

za politykę ̨prywatności Google Play oraz Apple Appstore oraz ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną w ramach Google Play Store oraz Apple Appstore. 

 

 


