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POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH 

Przedstawiamy politykę prywatności dla użytkowników aplikacji mobilnych Usługi 

EcoHarmonogram. Polityka prywatności dotyczy następujących aplikacji:   

EcoHarmonogram, Czyste miasto Gdańsk, Legnica segreguje, odpadykomRes, 

Wodz. Śl. – Harmonogram wywozu, Czyste Świętochłowice, Eco Biała, 

Eco Mierzęcice, Eco-Przyszłość, Gmina Iłża, Gmina Ogrodzieniec,  Gmina Niemce, 

Karta Dużej Rodziny, Muszkieterowie segregacji, Opole Segreguje, 

Popielów Segreguje, Czysta Ustka, Odpady Trzebowisko 

 

Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest anonimowy identyfikator aplikacji 

mobilnej (tworzony w momencie pierwszego użycia aplikacji po instalacji), aż do 

momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego. Anonimowy 

identyfikator aplikacji mobilnej jest wykorzystywany na potrzeby powiadomień 

PUSH, czyli wysyłania do aplikacji mobilnej informacji o aktualizacji danych lub 

innych ważnych informacji dla użytkownika. 

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na 

urządzeniu mobilnym na potrzeby opisanych funkcji aplikacji:  

• pamięci wewnętrznej – pamięć wykorzystana jest do przechowywania 

informacji dostępnych w aplikacji w trybie offline 

• mikrofonu – mikrofon może być użyty do głosowego sterowania 

wyszukiwarki odpadów (jeśli dostępna w danej gminie) 

• lokalizacji – lokalizacja może być użyta: 

o na potrzeby wyszukania obecnego adresu, wspomagając 

użytkownika w jego wypełnieniu 

o w zgłoszeniach, użytkownik ma możliwość przesłać lokalizację 

zdarzenia 

• aparatu fotograficznego, dostępu do zdjęć – w zgłoszeniach użytkownik 

ma możliwość załączenia zdjęcia 

Przy pierwszym użyciu każdej z wyżej wymienionych uprawnień, użytkownik jest 

proszony o pozwolenie na ich wykorzystanie. Wszystkie uprawnienia (funkcje 

i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji 

mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu 

ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej 

można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez 

odinstalowanie aplikacji mobilnej.  
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Dodatkowo na potrzeby funkcjonalności pobierania harmonogramów oraz 

modułu zgłoszeń użytkownik może podać następujące dane:  nazwa 

użytkownika, adres, numer telefonu, adres e-mail, które są potrzebne w celu 

poprawnego rozpatrzenia zgłaszanych nieprawidłowości.  

Aplikacja mobilna porozumiewa się z usługą EcoHarmonogram przy użyciu 

mechanizmów szyfrujących. 

Bez wiedzy i zgody użytkownika aplikacja nie pobiera żadnych danych. Aplikacja 

w żadnym przypadku nie śledzi użytkownika. 

 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy/Miasta udostępniający 

usługę EcoHarmonogram swoim mieszkańcom. Użytkownik może znaleźć 

właściwego administratora danych osobowych w regulaminie aplikacji lub 

kontaktując się z operatorem usługi pod adresem mailowym 

pomoc@ecoharmonogram.pl 

 

 


