Polityka prywatności w Aplikacji WiFiCalling

1. Definicje
Polityka prywatności – niniejszy dokument.
Aplikacja WiFiCalling - Aplikacja służąca do nawiązywania połączeń głosowych w technologii WiFi,
wykorzystująca część infrastruktury telekomunikacyjnej Premium Mobile sp. z o.o., zwana dalej Aplikacją.
1) Premium Mobile – spółka pod firmą Premium Mobile Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów
Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746584, NIP: 9542746551, REGON: 243444059, kapitał
zakładowy w wysokości: 12.692.400,00 PLN, Biuro Obsługi Klienta tel. 720 20 30 40 (opłaty wg taryfy
operatora), e-mail: bok@a2mobile.pl
2) Urządzenie – terminal z systemem Android, na którym można zainstalować Aplikację WiFiCalling.
3) Użytkownik – Abonent a2mobile, zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych a2mobile.

2. Postanowienia ogólne
W niniejszej Polityce Prywatności Premium Mobile informuje o stosowanych zasadach ochrony prywatności
Użytkownika, a także o zasadach przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w
Urządzeniu, w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika.

3. Wymagania do prawidłowego działaniaAplikacji
Aplikacja do poprawnej pracy wymaga dostępu do:
a) odczytywania SMS-ów
Aplikacja odczytuje jedynie pierwszy SMS, w którym znajduje się kod aktywacyjny.
Aplikacja nie przetwarza, nie zapamiętuje, nie przechowuje innych SMS-ów odbieranych przez Urządzenie.
b) kontaktów
Aplikacja odczytuje kontakty w książce telefonicznej w celu ułatwienia wybierania numerów, z którymi
Użytkownik chce się połączyć (analogicznie jak w aplikacji Telefon wbudowanej w Urządzenie)
c) pamięci USB
Aplikacja w pamięci USB przechowuje logi ze swojej działalności oraz listę numerów ostatnio odbieranych i
wykonywanych przez Aplikację
d) identyfikatora urządzenia
Aplikacja wymaga dostępu do identyfikatora urządzenia oraz używanej karty USIM w celu sprawdzenia
legalności zainstalowanej kopii na Urządzeniu
e) innych funkcjonalności wymienionych poniżej, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji:
odbieranie danych z Internetu, wyświetlanie połączeń sieciowych, parowanie z urządzeniami Bluetooth,
łączenie się i rozłączania z siecią Wi-Fi, wyłączanie blokady ekranu, pełny dostęp do sieci, zmienianie ustawień
dźwięku, uruchamianie podczas włączania urządzenia, sterowanie wibracjami, zapobieganie przechodzeniu
urządzenia w tryb uśpienia, modyfikowanie ustawień systemu, mikrofon, informacje o połączeniu Wi-Fi,
znajdowanie kont na urządzeniu.
4. Ochrona danych osobowych Użytkownika
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Premium Mobile jako administratora danych zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny do świadczenia usług oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem
z Serwisu.

Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz może żądać sprostowania
danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienie to realizowane jest poprzez przesłanie
na adres wnioskirodo@premiummobile.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną
identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są
niezbędne do świadczenia Usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu
umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w regulaminie danej usługi.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Premium Mobile może
także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów
własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi
działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu. Do podanych przez Użytkownika danych dostęp
posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis i system płatności za usługi
dodatkowe. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych
osobowych Użytkownika.
Premium Mobile Sp. z o.o. informuje, iż Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać danych logowania do
Aplikacji oraz danych uwierzytelniających Aplikacji, tak samo jak samej Aplikacji, jak również nie powinien
udostępniać Urządzenia innym osobom, gdyż może się to wiązać z naliczaniem opłat za wykonane połączenia
na konto Użytkownika bez jego wiedzy i zgody.

