
Pola. Zabierz ją na zakupy - Polityka prywatności 

TL;DR 

1. Na stronie internetowej www.pola-app.pl używamy ciasteczek tylko na potrzeby 
korzystania z Google Analytics, aby wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę. 

2. W aplikacjach mobilnych używamy serwisu Firebase Analytics (do wersji 1.5 włącznie 
korzystaliśmy z Fabric.io) aby wiedzieć ile osób i w jaki sposób z nich korzysta. Pozwala 
nam to lepiej podejmować decyzje dotyczące dalszego rozwoju aplikacji. 

3. Nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych informacji, które pozwoliłby stwierdzić kto 
skanuje poszczególne kody kreskowe. Wiemy tylko tyle, że jakaś osoba skanuje 
określone kody kreskowe. 

4. Uważaj jakie zdjęcia do nas przesyłasz. Zwróć uwagę aby nie było tam żadnych danych 
prywatnych lub pozwalających zidentyfikować ich autora. 

5. Pola jest tworzona jako otwarte oprogramowanie. Źródła wszystkich elementów serwisu 
możesz znaleźć na koncie Klubu Jagiellońskiego w serwisie GitHub. 

6. Historię zmian tego dokumentu można śledzić tutaj. 
 

1. Informacje ogólne. 
1.   Operatorem Serwisu jest Klub Jagielloński Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-036), ul. 

Przemyska 6/12A, zarejestrowaną pod nr KRS 0000491259. 
2.   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w 

następujący sposób: 
a. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 
b. Poprzez zapisywanie w aplikacjach mobilnych losowo generowanego 

identyfikatora instalacji. 
c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, 

obsługiwanego przez Heroku, Inc., 650 7th Street, San Francisco, CA 94103. 
3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki 

bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. 

4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie 
danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu. 

2. Informacja o aplikacjach mobilnych 
1. Nasze aplikacje mobilne na platformy Android i iOS korzystają z serwisu Firebase 

Analytics do analizowania ile osób i w jaki sposób korzysta z aplikacji. Polityka 
prywatności serwisu Firebase znajduje się pod adresem: 
https://firebase.google.com/policies/analytics/ 
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Wersje aplikacji do 1.5 włącznie korzystały z serwisu Fabric.io. Polityka prywatności 
serwisu Fabric.io znajduje się pod adresem: https://answers.io/img/privacy.pdf 

2. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, generuje ona losowy Identyfikator Instalacji, 
który przesyłany jest wraz z każdym kodem kreskowym i zgłoszeniem na serwer 
Operatora Serwisu. Identyfikator Instalacji jest niezależny od urządzenia, użytkownika, 
typu telefonu etc. Identyfikator Instalacji zmienia się przy każdym odinstalowaniu i 
ponownym zainstalowaniu aplikacji. 

3. Zgłoszenia przesyłane przez aplikację wraz z załączonymi zdjęciami są przeglądane 
przez Redakcje Serwisu. 

3. Informacja o plikach cookies. 
1. Serwis korzysta z plików cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju 
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim 
współpracujące. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach  tworzenia statystyk, które 
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym 
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest 
także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat 
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 

przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla 
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procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może 
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 

5. Logi serwera. 
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie 

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem 
oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług 
hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą 
podlegać: 

a.     czas nadejścia zapytania, 
b.     czas wysłania odpowiedzi, 
c.     nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
d.     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
e.     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
f.      informacje o przeglądarce użytkownika, 
g.     Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

6. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych. 
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 

dozwolonych. 
2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis 

upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie 
wynikającym z żądania. 

 
 7. Zmiany w Polityce Prywatności 

1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Polityki Prywatności. 
Wszystkie zmiany można śledzić tutaj. 
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