
 

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Szlak Dziedzictwa Żydowskiego 

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej w rozumieniu przepisów 

Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku 15-426 Białystok, 

Ratusz, Rynek Kościuszki 10 (dalej „Administrator”). 

 

2. Użytkownik może również przekazać inne informacje i/lub dane osobowe w ramach 

udostępnianego Profilu Użytkownika w ustawieniach aplikacji. Użytkownik może również 

dobrowolnie udostępnić informacje geolokalizacyjne o swoim położeniu Administratorowi i/lub 

osobom trzecim. 

 

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu rejestracji w 

aplikacji mobilnej oraz w celu korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach 

aplikacji mobilnej. 

 

4. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 3. zbierane są następujące dane: adres e-mail. 

 

5. W przypadku zgody Użytkownika, jego dane osobowe, które przekazał dobrowolnie, mogą być 

przetwarzane przez Administratora również w celu dostarczania informacji handlowej drogą 

elektroniczną przez adres e-mail i/lub numer telefonu. 

 

6. Administrator przetwarza informacje o Użytkownikach z zachowaniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących 

Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się o udzielenie takich 

informacji, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Poza przypadkami wskazanymi w 

poprzednim zdaniu informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie 

trzeciej. 

 

8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich modyfikacji, 

uzupełniania, zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia za pomocą narzędzi dostępnych w 

ramach aplikacji mobilnej. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z 

określonych usług świadczonych w ramach aplikacji mobilnej, Użytkownik traci możliwość 

korzystania z nich. 

 

9. Administrator oświadcza, iż postara się zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa 

w zakresie korzystania z Aplikacji mobilnej. Nie może jednak zagwarantować pełnego 

bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo 

przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i 

innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty 

elektronicznej: muzeum.podlaskie@gmail.com. 

 

10. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące 

numeru (również IP) i modelu urządzenia Użytkownika oraz czasu użytkowania aplikacji mobilnej 

oraz dane eksploatacyjne dotyczące działań Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności 

w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. 

 

11. Zasady ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujące w ramach innych serwisów 

internetowych Partnerów, znajdują się na stronach Partnerów.  


