
POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH 

Firma Delta Mind przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników aplikacji 

i oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są 

konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu 

zwiększenie użyteczności produktów firmy. 

1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie 

tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę 

jakimkolwiek osobom trzecim. 

2. Delta Mind informuje, iż podczas użytkowania aplikacji z poziomu urządzenia z systemem iOS 

zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta. 

3. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne dotyczące m.in. lokalizacji użytkownika  czy danych 

udostępnianych przez system iOS. W aplikacji za zbieranie danych statystycznych oraz sposobu 

użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi: 

a) usługa Google Analytics, której właścicielem jest firma Google inc. Polityka bezpieczeństwa usługi 

Google Analytics. 

4. W aplikacji za obrazy z kamer odpowiedzialna jest zewnętrzna usługa Webcamera. Polityka 

prywatności usługi.  

5. W aplikacji podkłady mapowe korzystają z zewnętrznej usługi Google Maps API. Polityka 

prywatności Google inc. 

  

6. Aplikacja na system iOS korzysta z następujących uprawnień: 

Lokalizacja – umożliwia wyświetlenie pozycji użytkownika na mapach, dostosowania wyników 

punktów POI do jego pozycji, nawigowania względem trasy, 

Pamięć - karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia 

dzięki czemu użycie wielu funkcjonalności jest możliwe w trybie offline, 

Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania 

części danych podczas przeglądania, w trybie online. Dodatkowo w tym trybie działają usługi Google 

Analytics, które umożliwiają nam anonimowe monitorowanie zachowań. 

Komunikacja z Usługami Google (Google Play Services) – wykorzystujemy ją do poprawnego działania 

geolokalizacji, podkładów mapowych, usługi Google Analytics oraz możliwości bezpośredniego 

komunikowania się z aplikacjami Google takim jak Google Maps czy Gmail 

Możliwość wywołania usługi wybierania numeru – dzięki temu uprawnieniu użytkownik może kliknąć 

w numer telefonu zawarty w treściach aplikacji dzięki czemu zostanie wywołana od razu możliwości 

zadzwonienia do niego 

Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia  

Dostęp do Galerii Zdjęć – wykorzystywany tylko w funkcjonalności, które dają możliwość 

zamieszczenie swojego zdjęcia 

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na 

adres biuro@deltamind.pl 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.webcamera.pl/polityka_prywatnosci_portal_webcamera.pl_26.04.2018.pdf
https://www.webcamera.pl/polityka_prywatnosci_portal_webcamera.pl_26.04.2018.pdf
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
mailto:biuro@deltamind.pl

