Polityka prywatności
Usługi
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych
osobowych pobieranych od Użytkownika w trakcie korzystania przez niego z Usługi.
I. Definicje:
1) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej;
2) Usługa świadczona jest przez Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-864, przy ul. Jana
z Kolna 11, NIP 517-035-94-58, REGON 180853177, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000421310 prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdański, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 120 002 940,00 zł wniesiony w całości (dalej ,,Usługodawca”).
3) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Asseco Data Systems S.A. polegająca na
udostępnieniu możliwość tworzenia własnych środowisk wirtualnych i zarządzania nimi online pod
adresem https://app.unicloud.pl/;
4) Cookies - pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta
Użytkownik, podczas korzystania z Usługi;
5) Oprogramowanie Monitorujące – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie
internetowej, pod którą dostępna jest Usługa oraz monitorowanie prowadzonych działań
marketingowych np. Google Analytics;
6) GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
7) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
II. Cookies:
1) Podczas korzystania z Usługi, w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Użytkownik
zapisywane są pliki Cookies, które zbierają informację na temat sposobu korzystania przez niego z
zawartości Usługi (wraz z numerem IP użytkownika). Pliki Cookies są przechowywane na serwerach
znajdujących się w Polsce.
2) Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, jednak może to
spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi.
3) Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w urządzeniu
Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.
III. Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika korzystających z Usługi reguluje regulamin
Usługi, który dostępny jest pod adresem https://app.unicloud.pl/
IV. Ochrona danych osobowych Użytkownika Usługi:
1) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni 81-321, przy ul. Podolskiej 21,
2) Użytkownika zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w
Usłudze, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.
3) Użytkownik ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła
przez osobę trzecią.
4) Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Asseco Data Systems S.A. o pozyskaniu
przez osobę trzecią jego loginu i hasła.

5) Strona internetowa, pod którą dostępna jest Usługa, proces logowania się Użytkownika do Usługi,
zakładania konta Użytkownika, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez
zastosowanie certyfikatu SSL.
6) Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w sytuacjach
wskazanych w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
7) Na wniosek Użytkownika, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w
Usłudze, Użytkownik zostanie poinformowany o przysługujących mu prawach oraz udzieli
informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w
terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku.
8) Asseco Data Systems S.A. posiada zarejestrowaną bazę Użytkowników w GIODO. Zgodnie z polskim
prawem i interpretacją dokonaną przez GIODO dotyczącą przepisów o ochronie danych
osobowych, każdy administrator danych osobowych, który przechowuje bazę swoich
Użytkowników powinien dokonać rejestracji bazy.
9) Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Usłudze zna tylko Użytkownik i Asseco Data
Systems S.A., które gwarantuje, że nikomu te dane nie zostaną ujawnione. Użytkownik ze Swojej
strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.
V. Postanowienia końcowe
1) Asseco Data Systems S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W
sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 marca 2017r.

