APLIKACJA - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH POZYSKANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
FIZYCZNEJ LUB PRZEKAZANYCH PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ
Obowiązuje od: 13.10.2022 r

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO”,
informujemy, że:
1)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przy ul. Trakt Brzeski 89, 05 –
077 Warszawa – Wesoła, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie pod numerem KRS: 0000220535, NIP: 1132518415, REGON: 015854360, numer BDO: 000000216, o
kapitale zakładowym w wysokości 83.100.000,00 zł, wpłaconym w całości.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez NTT System S.A. należy kontaktować
się poprzez adres e-mail: daneosobowe@ntt.pl.
2)

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
a)
b)
c)

3)

umożliwienie użytkownikowi korzystania z usług oferowanych przez Aplikację;
komunikacja z użytkownikiem, w szczególności udzielanie odpowiedzi w ramach wsparcia Aplikacji;
dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania
danych (art. 17 i 18 RODO);
d) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych (art. 77 RODO);
f)
wycofania udzielonej zgody (jeśli przetwarzanie danych oparte jest na zgodzie użytkownika) (art. 7 RODO);
g) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).
Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej
na adres NTT System S.A. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła lub elektronicznej na adres e-mail:
daneosobowe@ntt.pl.
4)

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Zgoda może być w każdym czasie wycofana.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (umowa o świadczenie
usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji, przy czym użytkownik w każdej chwili może odinstalować niniejszą
Aplikację).
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów
prawa.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, dane osobowe przetwarzane
w przypadku m.in. wykorzystania danych kontaktowych, dochodzenia roszczeń.
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5)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania, tj.
a) do odwołania zgody;
b) do czasu zakończenia świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji;
c) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do
niego jeżeli jest konieczność dysponowania danymi;
d) wynikający z przepisów prawa (jeżeli ma zastosowanie).
Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.
6)

ODBIORCY PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, w tym osoby zatrudnione na podstawie umów
cywilnoprawnych oraz współpracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych w związku z
obsługą Aplikacji, w szczególności informatycy. W przypadku takiej konieczności dane będą przetwarzane przez obsługę
prawną Administratora danych, a także w przypadku korespondencji pisemnej przez podmioty odpowiedzialne za usługi
pocztowe/kurierskie. Twoje dane osobowe mogą przetwarzać także osoby uprawnione przez podmiot obsługujący
nieruchomość, w której do otwierania wejść korzystasz z Aplikacji (przekaz danych ma bezpośredni związek ze
świadczeniem usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji).
Dane dotyczące połączeń Aplikacji z dedykowanymi urządzeniami mogą być gromadzone w celu poprawy jakości
produktu, naprawy błędów, optymalizacji działania i innych prac rozwojowych w ramach Aplikacji.
Ponadto pozyskane od użytkownika dane mogą być przetwarzane przez organy lub podmioty publiczne umocowane do
uzyskania danych osobowych przepisami prawa.
Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7)

PROFILOWANIE

Dane osobowe będą przetwarzane w pewnym stopniu na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania
danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do korzystania z usług dostępnych za
pośrednictwem Aplikacji (wyjątkowo inaczej może zdecydować podmiot obsługujący nieruchomość, w której korzystasz z
Aplikacji – opcja przyznania anonimowych kodów użytkownikom (kody jednorazowe), kiedy to nie przetwarzamy Twoich
danych osobowych – wówczas możesz korzystać z Aplikacji a Ty możesz zdecydować się na założenie konta i przy
rejestracji dobrowolnie podajesz wymagane dane osobowe, z których korzystamy, zgodnie z informacjami zawartymi w
niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, umożliwiając Ci dostęp do Aplikacji na innych urządzeniach
oraz zwiększony zakres funkcji Aplikacji..
O wszystkich zmianach w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych będziemy informować w wiadomości
e-mail lub za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej: www.bluebolt.pl/privacypolicy, poprzez umieszczenie tam
nowej informacji.
8)

DANE OSOBOWE PRZEKAZANE PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ

Jeśli nie podałeś nam swoich danych osobowych osobiście oznacza to, iż otrzymaliśmy je od zarządcy, właściciela lub
administratora budynku, w zakresie, którego korzystasz z Aplikacji, gdyż to jemu przekazałaś/eś swoje dane, w celu
rozpoczęcia korzystania z naszej aplikacji, a przekazane nam dane o Tobie obejmują wyłącznie adres email.
Jeśli administrator dostępu w danej nieruchomości umożliwił Ci przekazywanie uprawnień kolejnym użytkownikom,
upewnij się, że posiadasz wszystkie wymagane zgody do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którym
nadajesz dostępy. Wprowadzając te dane do Aplikacji staną się one widoczne dla nas oraz podmiotu
zarządzającego/administrującego nieruchomością, na terenie której korzystasz z Aplikacji w zakresie tego do jakich
miejsc dany użytkownik otrzymał dostęp, czasu otwarcia wejść oraz wskazanych w pkt 6 danych diagnostycznych.
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PRIVACY POLICY
According to Art. 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data,
and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) hereinafter: "GDPR", we would like to inform
you that:
1)

PERSONAL DATA ADMINISTRATOR

The administrator of your personal data is NTT System S.A. with headquarters in Zakręta at ul. Trakt Brzeski 89, 05-077
Warszawa - Wesoła, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in
Warsaw under the KRS number: 0000220535, NIP: 1132518415, REGON: 015854360, BDO number: 000000216, with
the share capital in in the amount of PLN 83,100,000.00, paid in full.
In all matters related to the processing of personal data by NTT System S.A. please contact the following e-mail address:
daneosobowe@ntt.pl.
2)

PURPOSES OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

a) enabling the user to use the services offered by the Application;
b) communicating with the user, in particular providing answers as part of the Application support;
c) investigation, determination and defense against claims.
3)

RIGHTS OF PERSONS WHOSE PERSONAL DATA ARE PROCESSED

In connection with the processing of your personal data, you have the right to:
a) access to the content of your personal data (Article 15 of the GDPR);
b) request the rectification of your personal data (Article 16 of the GDPR);
c) request deletion of your personal data processed unreasonably or limit data processing (Articles 17 and 18 of the
GDPR);
d) data portability (Article 20 of the GDPR);
e) submit a complaint to the supervisory body, which is the President of the Personal Data Protection Office, if it is found
that the processing of your personal data violates the provisions on data protection (Article 77 of the GDPR);
f) withdrawal of consent (if data processing is based on the user's consent) (Article 7 of the GDPR);
g) object to the processing of your personal data (Article 21 of the GDPR).
You can exercise your rights by submitting an appropriate instruction via traditional mail to the address of NTT System
S.A. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła or by e-mail to the following e-mail address:
daneosobowe@ntt.pl.
4)

LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR - the data subject has consented. The consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of
consent does not affect the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its
withdrawal.
Art. 6 sec. 1 lit. b GDPR - processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is party,
or to take action at the request of the data subject, before concluding the contract (contract for the provision of services
available through the Application, where the user may uninstall this Application at any time).
Art. 6 sec. 1 lit. c GDPR - processing is necessary to fulfill a legal obligation resulting from legal provisions.
Art. 6 sec. 1 lit. f RODO - the legitimate interests of the Data Administrator, personal data processed in the case of using
contact details, pursuing claims.
5)

PERIOD OF STORAGE OF PERSONAL DATA

Personal data will be stored for the period resulting from the purposes of processing, i.e.
a) until consent is revoked;
b) until the end of the provision of services available through the Application;
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c) until any claims due to the Data Administrator are time-barred and in relation to him, if there is a need to dispose of the
data;
d) resulting from legal provisions (if applicable).
After the retention periods have expired, the personal data will be deleted.
6)

RECIPIENTS OF THE PROCESSED PERSONAL DATA

The recipient of your personal data will be our employees, including persons employed under civil law contracts and
associates who will be directly responsible for data processing in connection with the operation of the Application, in
particular IT specialists. If necessary, the data will be processed by the legal services of the Data Administrator, as well as
in the case of written correspondence by entities responsible for postal / courier services. Your personal data may also be
processed by persons authorized by the entity servicing the real estate in which you use the Application to open
entrances (the data transfer is directly related to the provision of services available through the Application).
Data related to the connection of the Application with dedicated devices may be collected for the purpose of improving
product quality, fixing errors, optimizing performance and other development activities within the Application.
In addition, the data obtained from the user may be processed by public authorities or entities authorized to obtain
personal data by law.
We do not intend to transfer your data to third countries or international organizations.
7)

PROFILING

Personal data will be processed to some extent on computer resources. However, as part of data processing, we do not
use automated decision-making methods, including profiling.
Providing personal data is voluntary, but it is necessary to use the services available through the Application
(exceptionally different may be decided by the entity servicing the property in which you use the Application - the option
of granting anonymous codes to users (one-time codes), when not we process your personal data - then you can use the
Application, and you can decide to set up an account and during registration you voluntarily provide the required personal
data that we use, in accordance with the information contained in this Information on the processing of personal data,
enabling you to access App on other devices and increased functionality of the App.
We will inform you about all changes to this Information on the processing of personal data by e-mail or via this website:
www.bluebolt.pl/privacypolicy, by posting a new information there.
8)

PERSONAL DATA PROVIDED BY A THIRD PARTY

If you have not provided us with your personal data, it means that we have received it from the manager, owner or
administrator of the building, in the scope of which you use the Application, because you have provided your data to him
in order to start using our application, and the data provided to us about you include only the email address.
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