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Polityka prywatności aplikacji mobilnej RELATIONSHIP MANAGER 

 

Niniejsza polityka prywatności została opracowana mając na uwadze ochronę prywatności 

Użytkowników Aplikacji Mobilnej Relationship Manager oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości 

w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Aplikacji Mobilnej 

Relationship Manager.  

 

Administrator 

Wydawcą Aplikacji Mobilnej Relationship Manager i administratorem danych osobowych 

Użytkowników jest BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słowicza 33 

(kod pocztowy: 02-170) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000507425 NIP: 7010424337 (dalej: Administrator). 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami: 

 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 922) 

 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 Nr 100 poz. 1024) 

 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i 

sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. 2015 poz. 745) 

 

 

Aplikacja  

Funkcjonalność Aplikacji Mobilnej Relationship Manager (dalej: RM lub Aplikacja) umożliwia 

Użytkownikom korzystanie z narzędzia łączącego funkcję spersonalizowanego notatnika i 

kalendarza wydarzeń, z wykorzystaniem którego Użytkownik ma możliwość stworzenia profilu 

postaci (tzw. dodanie relacji) oraz ustawienia przypomnień o istotnych dla Użytkownika 

wydarzeniach, jak również powiązania poszczególnych relacji z wydarzeniami zapisanymi przez 

Użytkownika.  

Aplikacja została przygotowana dla urządzeń wykorzystujących system operacyjny Android oraz 

iOS i udostępniona przez Wydawcę za pośrednictwem platform Google PLAY oraz App Store.  

Celem korzystania z RM niezbędne jest pobranie, zapisanie i instalacja Aplikacji w posiadanym 

przez Użytkownika urządzeniu mobilnym oraz zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz 

ich akceptacja. Korzystanie z Aplikacji jest dla Użytkownika bezpłatne. 

Po dokonaniu powyższych czynności Użytkownik uzyskuje możliwość rejestracji Konta Użytkownika 

w Aplikacji poprzez podanie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail albo poprzez dokonanie 

rejestracji z wykorzystaniem posiadanego przez Użytkownika konta w serwisie Facebook. 
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Połączenie Konta Użytkownika w Aplikacji z kontem w serwisie Facebook jest również możliwe na 

późniejszym etapie korzystania z Aplikacji.   

   

Dane osobowe 

Zapewnienie wskazanych funkcjonalności Aplikacji wymaga od Administratora zbierania i 

przetwarzania podanych przy rejestracji oraz w toku korzystania z RM danych osobowych 

Użytkownika obejmujących: 

- imię i nazwisko  

- datę urodzenia 

- adres e-mail 

- wizerunek Użytkownika (w przypadku dodania zdjęcia przez Użytkownika) 

- imię, nazwisko, adres e-mail, wizerunek Użytkownika na zdjęciu profilowym oraz dane publiczne 

udostępniane przez Użytkownika w serwisie Facebook (dotyczy Użytkowników wykorzystujących 

posiadane konto w serwisie Facebook do logowania w RM lub korzystających z opcji „połącz konto z 

Facebook”) 

Dane dotyczące rodzaju (iOS, Android) i wersji systemu operacyjnego wykorzystywanego przez 

Użytkownika, zbierane są przez Administratora w sposób automatyczny. 

Wskazane powyżej dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane w celu świadczenia 

usługi RM, generowania zanonimizowanych danych statystycznych dotyczących Użytkowników, 

sposobu korzystania z Aplikacji, przesyłania informacji handlowych i marketingowych oraz 

niezbędnego kontaktu z Użytkownikami, w tym w zakresie wsparcia technicznego Użytkowników 

RM. 

 

 

Zastrzeżenia  

Administrator nie gromadzi i nie przetwarza innych danych osobowych Użytkowników, niż dane 

określone niniejszą polityką prywatności. Administrator nie gromadzi i nie przetwarza danych 

Użytkowników o tzw. charakterze wrażliwym, obejmujących w szczególności informację o 

poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, pochodzeniu rasowym lub etnicznym, stanie 

zdrowia, orientacji seksualnej.   

Administrator nie gromadzi i nie przetwarza danych zamieszczonych na profilu Facebook 

Użytkowników innych, niż dane wskazane w niniejszej polityce prywatności. 

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych wymagań technicznych i 

organizacyjnych, w szczególności są one chronione przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, przed ich ujawnieniem, utratą, zniszczeniem lub modyfikacją.  

 

Uprawnienia Użytkownika 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także 

żądania ich usunięcia z bazy danych Usługodawcy. Stosowne żądanie należy zgłosić w formie 
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pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: 

hello@relationshipmanager.online.  

 

 

Kontakt z Użytkownikiem 

Kontakt z Użytkownikiem ze strony Administratora realizowany będzie poprzez powiadomienia 

przesyłane do Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji RM oraz poprzez korespondencję kierowaną 

na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.    

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail wskazany w Aplikacji RM w zakładce „kontakt” oraz w formie pisemnej, kierując 

korespondencję na adres siedziby Administratora. 

 

 

Podsumowanie 

Udostępnienie przez Administratora niniejszej polityki prywatności ma na celu możliwie 

kompleksowe poinformowanie o zakresie i sposobach gromadzenia i wykorzystywania informacji o 

Użytkownikach RM. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość dostępu, pobrania i zapisania 

treści niniejszego dokumentu przed rozpoczęciem oraz w trakcie korzystania z Aplikacji. Niezależnie 

od powyższego, ewentualne wątpliwości i powstałe na ich gruncie pytania ze strony Użytkowników 

można kierować na adres kontaktowy udostępniony przez Administratora. W przypadku zaistnienia 

zmian w funkcjonalności Aplikacji RM, w tym w szczególności jej rozbudowy o nowe funkcje, 

Administrator ustali nowe brzmienie obowiązującej polityki prywatności, udostępni jej treść w 

nowym brzmieniu i poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Dalsze korzystanie z Aplikacji 

wymagać będzie akceptacji postanowień polityki prywatności w nowym brzmieniu.   

 


