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Polityka prywatności
1. Wstęp
Celem Polityki Prywatności Visent Coders jest opisanie w jaki Visent Coders zbiera, przetwarza i
wykorzystuje informacje o Tobie w aplikacjach mobilnych. Proszę zapoznaj się uważnie z poniższymi
informacjami. Jeśli coś będzie dla Ciebie niezrozumiałe – skontaktuj się z nami pod adresem
mailowym: hello@visentcoders.com
W naszej polityce prywatności znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:
a. Czy zbieramy jakiekolwiek dane o Tobie
b. Kto jest administratorem danych
c. Gdzie możesz uzyskać dostęp do Twoich danych i je edytować
d. Jak bezpieczne są Twoje dane
2. Twoje dane przetwarzane przez aplikacje Visent Coders, w szczególności aplikacja
eventowa Visent Events
Visent Coders nie zbiera żadnych informacji o Tobie, kiedy korzystasz z niej w wersji podstawowej, tj.
bez modułu networkingowego.
Administratorem danych osobowych, które przetwarzamy jest strona trzecia, tj. organizator
wydarzenia, w którym bierzesz udział. W wyniku przetwarzania danych (tj. w module
networkingowym) osobowych możemy mieć dostęp do następujących danych:
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail
• Stanowisko
• Firma
• Numer telefonu
• Zdjęcie
Informacje, które pobieramy automatycznie, ale które jednocześnie nie pozwalają na identyfikację
użytkownika:
• Język telefonu
3. Jak używamy danych
Wszystkich wyżej wymienionych danych używamy w celu świadczenia usługi, realizowanej przez
nasze aplikacje mobilne, w szczególności aplikację do obsługi wydarzeń. Na Twój adres e-mail
wysyłane jest powiadomienie z danymi do logowania do aplikacji oraz linkiem do jej pobrania. Dane
wymienione w punkcie 2 polityki prywatności wykorzystywane są w module networkingowym
umożliwiającym nawiązywanie kontaktów wśród uczestników wydarzenia i wzajemną komunikację za
pośrednictwem czatu ogólnego i czatu 1:1. Inni uczestnicy wydarzenia, zalogowania do modułu
networkingowego, widzą Twoje imię, nazwisko oraz opcjonalnie: zdjęcie, stanowisko i firmę. Twój
adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu widoczny jest dopiero po akceptacji zaproszenia
innego użytkownika zalogowanego w module networkingowym w aplikacji.
4. Dostęp do Twoich danych
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Masz dostęp do swoich danych za pośrednictwem aplikacji udostępnionej na wydarzenie, w którym
uczestniczysz. Logujesz się do aplikacji za pomocą danych (login i hasło) otrzymanych od organizatora
wydarzenia za pośrednictwem maila. Po zalogowaniu do aplikacji masz dostęp do swoich danych z
możliwością edycji.
Jeśli chcesz usunąć swoje konto z aplikacji masz do dyspozycji dwie drogi:
• Kontakt z organizatorem
• Kontakt mailowy z Visent Coders: hello@visentcoders.com (w wiadomości prosimy podać
koniecznie:
o Adres e-mail, którego używasz do logowania do aplikacji)
o Nazwę wydarzenia/aplikacji
o W tytule prosimy umieścić tekst „Usunięcie konta”)
5. Bezpieczeństwo Twoich danych
Twoje dane w aplikacji zabezpieczone są hasłem. Nie są połączone w żaden sposób z profilami
osobistymi w social media tj. np. LinkedIn bądź Facebook. Ponadto komunikacja między aplikacją a
serwerem jest zabezpieczona certyfikatem SSL (w tym szyfrowane są wiadomości wysyłane na czacie
w module networkingowym). Dostęp do panelu administracyjnego aplikacji chroniony jest loginem i
hasłem administratora. Podkreślamy jednak, że Internet nie jest miejscem w 100% bezpiecznym,
wobec tego nie możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa Twoich danych tj. nie możemy
zagwarantować, że Twoje dane pozostaną niedostępne lub nie ulegną zniszczeniu.
6. Zmiany
Nasza polityka prywatności może od czasu do czasu ulec zmianie, jednak nie ograniczamy Twoich
praw ani nie przetwarzamy więcej informacji o Tobie niż dotychczas. Jeśli zajdą znaczące zmiany
polityki prywatności, która będzie wpływać bezpośrednio na Twoje dane (w tym szczególności
bezpieczeństwo lub dostępność) otrzymasz od nas wyraźny komunikat (poprzez wiadomość e-mail,
push notyfikację w aplikacji). Ponadto sama polityka prywatności jest dostępna na naszej stronie oraz
na Twoją prośbę możemy udostępnić archiwalne wersje dokumentu.
7. Kontakt z nami
Jeśli masz pytania lub wątpliwości w każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem
mailowym: hello@visentcoders.com
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