POLITYKA PRYWATNOŚCI FLYPS
W trosce o bezpieczeństwo i prywatność Użytkowników Flyps, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Flyps, wprowadza się Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności
stanowi wspólnie z Regulaminem Flyps – w zakresie w jakim odnosi się do prywatności
Użytkowników – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony informacji, w tym danych
osobowych Użytkowników Flyps.
I. Kto jest ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
1. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu – FLYPS spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 6,
25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000638297, posiadająca NIP: 9591977339 oraz REGON: 365449272, email: flyps@flyps.io – który dokonuje przetwarzania danych osobowych
Użytkowników Flyps zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Jakie DANE są przetwarzane? Przez jaki okres będą przechowywane? Czy
podanie Danych jest obowiązkowe?
W zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu rejestracji Flyps może przetwarzać
następujące dane:
1. Dane pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika
Użytkownicy podczas rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego w
Oprogramowaniu (aplikacji FLYPS), jak również w toku późniejszego uzupełnienia
danych Konta Użytkownika dla uzyskania jego pełnej funkcjonalności, są
zobowiązani podać następujące dane identyfikujące:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail.
2. Dane pozyskiwane automatycznie
a. W przypadku rejestracji Użytkownika za pośrednictwem konta w serwisie
Facebook lub Konta Google, Operator będzie posiadać dostęp do jego
niektórych danych osobowych (np. imię, nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, liczba
znajomych/kontaktów itp.), zamieszczonych przez Użytkownika w danym
serwisie, zgodnie z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w tych
serwisach. Ponadto Operator może pozyskiwać niektóre Dane Osobowe
użytkownika dotyczące korzystania z niego z funkcji dostępnych w serwisach
społecznościowych, takich jak użycie przycisku „Lubię to”.
b. Informacje dotyczące urządzeń i sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w
celu korzystania z Usług, jak również świadczenia dzierżawy Infrastruktury
Obliczeniowej. Może to obejmować następujące informacje: adres IP
Użytkownika, dane logowania, wersję systemu operacyjnego, informacje o
stanie wirtualizacji i powiązanych aplikacjach, wersję oprogramowania, z
którego korzysta Użytkownik, danych sprzętowych komputera Użytkownika.
Pozyskanie ww. informacji następuje za pośrednictwem różnego rodzaju
technologii, w tym także plików cookie, co do których szczegółowe dane
znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Czas przechowywania danych
Dane Użytkownika są przechowywane przez cały okres istnienia stosunku umownego
między Operatorem a Użytkownikiem, a po jego ustaniu przez okres niezbędny do
egzekwowania i obrony roszczeń Operatora.

4. Konieczność podania Danych i skutki ich niepodania.
Podanie przez Użytkownika Danych wskazanych w p. II.1 oraz II.2.a. powyżej jest
dobrowolne, jednakże niepodanie tych Danych skutkuje niemożnością zawarcia Umowy
i świadczenia Usług.
Użytkownik dobrowolnie umożliwia Operatorowi pozyskanie Danych wskazanych w p. II.
2.b. Uniemożliwienie Operatorowi pozyskania tych Danych może uniemożliwić
świadczenie Usług na rzecz Użytkownika oraz realizację Umowy dzierżawy
infrastruktury obliczeniowej przez Użytkownika.

III. W jakim celu przetwarzamy Dane i na jakiej podstawie?
CEL

PODSTAWA PRAWNA

1. Wykonywanie zobowiązań wynikających Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
z U m o w y i U m o w y d z i e r ż a w y umowy, której stroną jest Użytkownik.
infrastruktury obliczeniowej.
2. Przesyłanie Użytkownikowi informacji o Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
świadczonych Usługach
umowy, której stroną jest Użytkownik.
3. Z a p e w n i e n i e z g o d n o ś c i z
obowiązującymi przepisami prawa,
Re g u l a m i n e m
o r a z Po l i t y k ą
Prywatności

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest Użytkownik ORAZ
do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Operatorze ORAZ
egzekwowania i obrony roszczeń.

4. Przesyłanie użytkownikowi informacji
dotyczących modyfikacji Usług, w tym o
zmianie Umowy, Umowy dzierżawy
infrastruktury obliczeniowej lub Polityki
Prywatności

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest Użytkownik ORAZ
do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Operatorze.

5. Pr z e p r o w a d z e n i e p o s t ę p o w a n i a Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
reklamacyjnego
umowy, której stroną jest Użytkownik ORAZ
do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Operatorze.

IV. Komu przekazujemy Dane?
1. Dane co do zasady nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
2. Operator jest zobowiązany przekazać Dane właściwym organom państwa, gdy
obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub wykonalnej decyzji tego organu.

V. Jakie uprawnienia ma Użytkownik?
1. Operator zapewnia, że zasady przyjęte w Polityce Prywatności oraz Regulaminie
zapewniają wszystkim Użytkownikom Flyps realizację uprawnień wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.
2. Informujemy, że Użytkownik ma prawo do:
a. prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych,
b. prawo do sprostowania Danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe
lub niekompletne
c. prawo żądania usunięcia Danych
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych

e. prawo do przenoszenia Danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu
administratorowi;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
g. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego
ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane
dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów
h. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem)
i. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia
własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na
zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych.
3. Realizacja powyższych uprawnień następuje za pomocą poczty elektronicznej (email) do Operatora ze stosownym żądaniem na adres e-mail: flyps@flyps.io
4. Flyps ma prawo zachować niektóre dane, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi
przepisami lub dokonywane w uzasadnionym celu.

V. Pliki „cookies”.
1. W ramach Flyps możliwe jest wykorzystywanie jako znaku identyfikacyjnego plików
„cookies”. Operator jako administrator Serwisu wysyła tzw. ciasteczka przez stronę
internetową www.flyps.io oraz przez Oprogramowanie i zapisuje je na dysku
twardym Użytkownika. Pliki „cookies” są chronione przed odczytem przez osoby
trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej.
2. Operator używa dwóch rodzajów cookies: krótkoterminowe ("session-cookies"),
które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci
urządzenia; długoterminowe (trwałe) cookies, przechowywane na urządzeniu
Użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania.
3. Celem korzystania z plików „cookies” jest poprawna konfiguracja Flyps polegająca
na dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika, rozpoznaniu jego urządzenia oraz jego lokalizacji, zapamiętaniu
wybranych ustawień, uwierzytelnianiu Użytkownika w Flyps i zapewnieniu sesji, jak
również pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz analiz i badań oraz audytu
oglądalności oraz świadczenia usług reklamowych. Dodatkowo pliki „cookies” służą
zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności Flyps. Stosowanie przez Operatora
plików „cookies” nie powoduje uszkodzenia komputera Użytkownika ani zmian
konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu
zainstalowanym w tym urządzeniu.
4. Operator nie stosuje plików „cookies” bez zgody Użytkownika. Zgoda może zostać
wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą akceptacji niniejszej Polityki
Prywatności lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą
odpowiedniej konfiguracji ustawień). Akceptacja plików „cookies” nie jest
konieczna do korzystania z Serwisu, jednak jej brak spowoduje, że część
funkcjonalności nie będzie działać poprawnie. Użytkownik może w każdej chwili
usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce
internetowej.

VI. Zmiany
1. Operator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej
Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na swojej stronie

internetowej www.flyps.io. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w
Flyps z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie
zmian. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce celem
zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa Użytkowników.
2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się wygodnym użytkowaniem
Flyps. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących
ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego
zamieszczonego na stronie Serwisu lub wysyłając wiadomości za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail) na adres: flyps@flyps.io.

