
Polityka prywatności aplikacji mobilnej relax-APP 

Obowiązuje od: 15 grudnia 2020 roku 

1. Niniejszy dokument opisuje Politykę prywatności aplikacji relax-APP (dalej "aplikacja") 
administrowanej przez Science for Life sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Ks. Wł. 
Opolskiego 11 lok. 104, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802355. 

2. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem Android 
lub iOS oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. 

3. Aplikacja w celu prawidłowego działania uzyskuje dostęp do następujących uprawnień 
na urządzeniu mobilnym: 

a. połączenie z Internetem, 
b. dostęp do mikrofonu. 

4. Aplikacja instalowana jest na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach 
komórkowych i tabletach po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem: 

a. w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play, 
b. w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple App Store. 

5. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja 
nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej 
identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. 

6. Aplikacja gromadzi anonimowe dane niezbędne do zapewnienia lepszej jakości i 
wydajności oprogramowania w przyszłości.   

7. Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy 
służący do celów usprawniania działania aplikacji i badania jej skuteczności. Informacje 
w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do 
administrowania aplikacją. Na podstawie zebranych danych mogą być generowane 
statystyki stanowiące pomoc w zarządzaniu aplikacją. Zbiorcze podsumowania w 
postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające 
z aplikacji. 

8. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności prosimy nie instalować 
aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest 
równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji. 

9. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do 
polityki prywatności Google Play Store i Apple App Store. Science for Life sp. z o.o. nie 
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez 
podmioty zarządzające aplikacjami Google Play Store i Apple App Store oraz 
przestrzeganie przez nie przepisów 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z 
dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 
Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play Store oraz Apple App Store. 

10. Science for Life sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności 
poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności. 



11. Science for Life sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest 
jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych przed nieuprawnionym dostępem 
lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

12. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na 
adres e-mail relaxapp@science4life.pl 

 
 
 
 


