
1. Administratorem danych osobowych jest mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. 
Nowogrodzkiej 31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243245, NIP 895-18-45-043, REGON 020167256 
(„Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu 
mailowego:  kontakt@app4family.eu 

2. W celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji przetwarzany jest numer IMEI urządzenia 
myPhone Halo Q albo myPhone Halo Q+. Wyrażenie na to zgody jest warunkiem koniecznym do 
korzystania z Aplikacji. 
 
3. Aplikacja uzyskuje dostęp do danych o lokalizacji urządzenia Podopiecznego (monitoruje lokalizację) 
– dane te będą przekazywane do urządzenia skorelowanego z urządzeniem Podopiecznego (czyli do 
urządzenia Opiekuna). Dane o lokalizacji przetwarzane są na podstawie zgody Podopiecznego. Opiekun 
ma również możliwość dodawania kontaktów na swoim urządzeniu oraz eksportowania ich 
automatycznie do urządzenia Podopiecznego. Nadto, możliwe jest też wymienianie wiadomości na 
czacie dostępnym w Aplikacji. W/w elementy odbywać się będą bez każdorazowego powiadomienia o 
tym fakcie ze strony Administratora, na co Podopieczny wyraża zgodę. 

4. Dane osobowe Podopiecznego przetwarzane są w celu: 

a) zapewnienia korzystania z Aplikacji i obsługi konta na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

b) świadczenia zamówionej usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (w 
szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Podopieczny ma prawo żądać od ADO dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podopieczny ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

7. Odbiorcami danych Podopiecznego są podmioty świadczące usługi związane z realizacją celów 
przetwarzania, w szczególności: podmioty zapewniające obsługę techniczną, informatyczną, 
telekomunikacyjną, prawną, marketingową i PR.  

8. Dane przetwarzane będą przez okres korzystania z Aplikacji, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. 

 


