
Polityka ochrony danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest firma SoftMade Grzegorz Jaworski z siedzibą przy
ul. Lelewela 12, 05-400 Otwock NIP 5321801491, e-mail: info@playteam.pl

2. Definicje i interpretacje
W niniejszej Polityce użyte terminy mają następujące znaczenie:
SoftMade - oznacza Administratora aplikacji PlayTeam;
PlayTeam - Aplikacja Mobilna dystrybuowana przez Administratora lub za zgodą
Administratora, umożliwiająca komunikację zalogowanych użytkowników,
przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych;
Konto - oznacza profil wymagany do uzyskania dostępu i/lub korzystania z
niektórych obszarów i funkcji PlayTeam;
Użytkownik – każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację Mobilną na swoim
Urządzeniu mobilnym.

3. Pochodzenie danych
Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w Aplikacji Mobilnej.
Obejmują konta użytkowników, generowane poprzez rejestrację, a wraz z nimi
niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych i nieosobowych:
• Imię i Nazwisko
• Data urodzenia
• Adres e-mail
• Numer telefonu
• Nazwa klubu/drużyny, NIP
• Adres klubu
• Lokalizacja i harmonogram spotkań itp.

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
W celu korzystania z Aplikacji Mobilnej niezbędne jest podanie adresu e-mail, który
jest loginem oraz hasła wygenerowanego automatycznie przez Aplikację. Brak
zgody na przetwarzanie adresu e-mail uniemożliwia realizację umowy. Zalogowany
Użytkownik może podać dobrowolnie inne dane adresowe i/lub osobowe.
Bazując na innych przepisach prawa może zachodzić konieczność przetwarzania
innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

5. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu
świadczenia usługi w Aplikacji Mobilnej, w szczególności poprzez:
- Rejestrację konta użytkownika,
- Odczyt i dodawanie wydarzeń w kalendarzu,
- Obsługę Aplikacji w obszarze zarządzania komunikacją z użytkownikiem,
- Wysyłanie wiadomości typu “Push”,
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- Rozwiązywanie problemów technicznych,
- Zapewnienie bezpieczeństwa usług oraz archiwizację danych.

6. Przekazywanie danych osobowych
❏ Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez SoftMade Grzegorz

Jaworski oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów,
które odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków
przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

❏ Za Twoją zgodą i/lub tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy
również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingowych, które
mogą obejmować kontaktowanie się z Tobą przez e-mail lub telefon w celu
przekazania informacji, wiadomości i ofert dotyczących naszych produktów i
usług.

❏ Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym
do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji,
Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

❏ Każdy Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem
Aplikacji udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom.

7. Czas przetwarzania danych osobowych
❏ Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na

przetwarzanie danych osobowych, tj. do chwili zaprzestania korzystania z
Aplikacji, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

❏ Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach
bezpieczeństwa, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres
do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

❏ O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości,
Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres
wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań
prawnych tychże przepisów.

8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie wywołuje to
żadnych skutków prawnych.
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas niezbędne dlatego
podejmujemy szereg ważnych działań, w tym:
• Zapewniamy, że wszystkie informacje dotyczące hasła są szyfrowane przy użyciu
szyfrowania na poziomie SHA-256,
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• Cała aplikacja PlayTeam korzysta z protokołu SSL, aby zapewnić bezpieczne
przechwytywanie i przechowywanie danych,
• Używamy uwierzytelniania parą kluczy SSH, aby zapewnić, że tylko określone
urządzenia mogą uzyskać dostęp do naszej bazy danych,
• Każde urządzenie bez prawidłowego klucza SSH, które próbuje uzyskać dostęp do
naszej bazy danych, zostanie odrzucone i zablokowane.

9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
❏ Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz, z

zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy Użytkownik ma prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

❏ Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w
terminie do miesiąca od otrzymania żądania.

❏ Wszelkie pisma, żądania, wnioski, sprzeciwy związane z ochroną danych
osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej info@playteam.pl

❏ Przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej jest równoznaczny ze zgodą
Użytkownika na uzyskanie odpowiedzi w tej samej formie.

10. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze informacje o Polityce Prywatności.
Może to być konieczne na przykład w przypadku zmiany prawa lub zmiany naszej
działalności w sposób, który wpływa na ochronę danych osobowych. Wszelkie
zmiany zostaną opublikowane w dokumencie Polityki ochrony danych osobowych na
stronie playteam.pl. Pierwsze użycie Aplikacji PlayTeam po wprowadzeniu takiej
zmiany będzie jednoznaczne z jej akceptacją dlatego zalecamy regularne
sprawdzanie zakładki, aby być na bieżąco.
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