
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

 Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników 
Aplikacji internetowej Uxeria. W celu najwyższej ochrony przetwarzanych danych 
przy jednoczesnym respektowaniu zasad obowiązującego prawa dokładamy 
wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twoich danych na najwyższym poziomie. 

 Uxeria Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Wiertnicza 141, 
02-952 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie 
z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych, wynikających z ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 
101, poz. 926, ze zm.).  

 

Dane osobowe 
 
 Ponosimy odpowiedzialność za wszystkie dane osobowe, które nam 
powierzasz przy tworzeniu konta, podczas wykonywania badań oraz korzystania 
z funkcjonalności Aplikacji. 
 
 Wyżej wymienione dane osobowe są przechowywane na serwerach Uxeria 
Sp. z o.o.. Uxeria Sp. z o.o.. jest podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane 
osobowe zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.). Uxeria Sp. z o.o. zapewnia 
wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom Aplikacji prawo wglądu do własnych 
danych osobowych, wprowadzania zmian, usuwania oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy.  
 
 Uxeria Sp. z o.o. nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym 
podmiotom do tego nieuprawnionym.  
 
 

Wykorzystanie danych osobowych 
 
 Wszystkie powierzone nam dane osobowe będą wykorzystane do realizacji 
zobowiązań, które umożliwią poprawne działanie i korzystanie ze wszystkich funkcji 
Aplikacji oraz posłużą do realizacji wszystkich zobowiązań wobec Użytkowników. 
Uxeria Sp. z o.o. nie wymaga podawania żadnych danych wrażliwych. Dlatego też 
prosimy nie podawać danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, 
poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności 
wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów 
lub życia seksualnego, skazań, orzeczeń 
o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych 
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
 
 
 



 Dane osobowe nie będą udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim. 
Dane osobowe w postaci zarejestrowanych nagrań wideo będą udostępniane 
wyłącznie Abonentom na warunkach zawartych w oddzielnej umowie, 
po uprzedniej zgodzie Testera; dane demograficzne posłużą do celów statystycznych 
oraz targetowania oferty. W każdym momencie Użytkownik będzie mógł uzyskać 
informacje, jakie podmioty są w posiadaniu jego danych osobowych. 
 

 
Sposoby kontaktowania się z użytkownikiem 

 
 Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mailowej, poczty 
tradycyjnej, telefonicznie oraz faksem. Jeżeli wyraziłeś zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, możesz 
drogą e-mailową otrzymywać wiadomości i powiadomienia z Aplikacji 
oraz wiadomości mające charakter marketingowy. 
 

 
Zmiana i usuwanie danych osobowych 

 
 W każdym momencie możesz dokonać zmiany swoich danych osobowych 
po zalogowaniu się do Aplikacji i dokonaniu zmian w sekcji edycji konta. 
 
 

Dane osobowe Testera 
 
 Po Twojej rezygnacji z konta w Aplikacji jesteśmy zobligowani 
do usunięcia wszystkich wprowadzonych przez Ciebie danych osobowych. 
Zaznaczyć należy, że nagrania wideo oraz dane demograficzne będą przetwarzane 
przez okres 3 lat od daty ich zarejestrowania. 
 
 

Dane osobowe Abonenta 
 
 Po Twojej rezygnacji z konta w Aplikacji jesteśmy zobligowani 
do usunięcia wszystkich wprowadzonych przez Ciebie danych osobowych. 
Uwzględnić należy jednak okres archiwizowania danych osobowych przez czas 5 lat.  
 
 

Wykorzystywanie plików Cookie 
 
 Pliki cookie będą wykorzystywane w celu zapamiętania preferencji 
i informacji o Użytkowniku oraz ułatwienia mu dostępu do określonych treści.  
 
 

Zabezpieczenie danych osobowych 
 
 Podczas logowania i korzystania z konta komunikacja między Twoim 
komputerem a naszym serwerem jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure 
Socket Layer). Zapewnia to bezpieczeństwo Twoich danych. Dodatkowo nasze bazy 
danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. 



 
Regulamin użytkowania Aplikacji Internetowej Uxeria 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI jest ściśle powiązana z REGULAMINEM  

APLIKACJI INTERNETOWEJ UXERIA. Zastosowane w REGULAMINIE definicje i 
postanowienia, mają zastosowanie w POLITYCE PRYWATNOŚCI. 


