Polityka prywatności aplikacji mobilnej „Desmoxan”

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej „Desmoxan” (dalej: Aplikacja
mobilna) Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o (dalej „Aflofarm”) z siedzibą w Pabianicach przy ul.
Partyzanckiej 133/151, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 0000014115, o nr NIP: 731-18-21-205, o nr
REGON: 472871255, kapitał zakładowy: 26.271.500 zł, e-mail: appstore@aflofarm.pl, która jest
wydawcą Aplikacji mobilnej.
2. Celem Aplikacji mobilnej „Desmoxan” jest wspieranie Użytkownika w procesie rzucania palenia w
szczególności poprzez ułatwianie właściwego dawkowania leku Desmoxan.
3. Użytkownikiem Aplikacji mobilnej jest osoba, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoim
urządzeniu mobilnym typu smartfon (dalej: Użytkownik).
4. Aplikację można pobrać nieodpłatnie z następujących sklepów:
a. Google Play
b. App Store
5. Koszt transmisji danych pokrywa Użytkownik Aplikacji. Koszty te są zgodne z cennikiem dostawcy
usługi transmisji danych.
6. Warunkiem pobrania i korzystania z Aplikacji jest posiadanie sprawnego urządzenia typu smartfon,
spełniającego następujące warunki techniczne:
a. dla wersji pobranej z Google Play: - wersja systemu android nie niższa niż 4.4
b. dla wersji pobranej z App Store: - wersja systemu iOS nie niższa niż 9.0
7. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Aplikacji. W celu usunięcia Aplikacji z
urządzenia Użytkownik powinien odinstalować Aplikację zgodnie z instrukcją danego urządzenia.
8. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji jest bezpłatne.

9. Użytkownik sam decyduje, czy chce pobrać aktualizację Aplikacji poprzez ustawienia w swoim
urządzeniu. Automatyczne pobieranie aktualizacji uzależnione jest od ustawień osobistych
urządzenia. Jeśli użytkownik nie chce, aby aktualizacje pobierały się automatycznie, powinien
wyłączyć możliwość automatycznych aktualizacji w swoim urządzeniu.
10. Aplikacja mobilna nie zbiera, nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych osobowych, które
mogłyby umożliwić identyfikację konkretnego Użytkownika Aplikacji. Uruchomienie Aplikacji nie
wymaga uwierzytelnienia w żadnym serwisie.
11. Podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są statystki
użycia Aplikacji oraz informacje o błędach. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na
zidentyfikowanie Użytkownika.
12. Aplikacja mobilna umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie i udostępnienie Aflofarm danych o jego
płci, cenie i ilości wypalanych przez niego papierosów, o przebiegu procesu rzucania palenia
papierosów. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika.
13. Anonimowe dane dotyczące statystyk używania Aplikacji mobilnej i udzielanych informacji przez
Użytkownika w Aplikacji mobilnej mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez Aflofarm w celach
marketingowych i statystycznych.
14. W przypadku braku zgody na stosowanie niniejszej Polityki prywatności nie należy instalować
Aplikacji lub należy ją odinstalować. Zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji mobilnej jest
równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.
15. Polityka prywatności udostępniana jest nieodpłatnie przed zainstalowaniem Aplikacji w linku Polityka
prywatności
umieszczonym
w
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16. W przypadku zmian w niniejszej Polityce prywatności nowa wersji Polityki prywatności będzie
dostępna dla Użytkowników wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym
brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez udostępnienie jej w nowym brzmieniu
Użytkownikowi Aplikacji. Wszelkie zmiany będą wyróżnione w tekście przez 30 dni od dnia
wprowadzenia zmian.
17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
18. W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności złożenia reklamacji, co do działania Aplikacji
mobilnej prosimy o kontakt pod adres mailowy: appstore@aflofarm.pl W przypadku kontaktu
mailowego zainicjowanego przez Użytkownika Aflofarm będzie przetwarzać udostępnione przez
Użytkownika dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres mailowy w celu nawiązania zwrotnego
kontaktu. Podanie danych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, lecz jest konieczne do dokonania
czynności lub uzyskania informacji, o które Użytkownik się zwrócił. Dane są natychmiast usuwane
przez Aflofarm po ich wykorzystaniu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.

