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POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU HISTAR - INTERAKTYWNY ATLAS HISTORYCZNY

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
używanych w procesie generowania Klucza Aktywacyjnego programu komputerowego
HISTAR - Interaktywny Atlas Historyczny (zwanego dalej: „Programem”).
2. Właścicielem Programu i jednocześnie administratorem danych jest Bartłomiej
Michalczyk, zam. w Tarczynie (05-555), ul. Błońska 48A, NIP: 1231225596

1. Rodzaj przetwarzanych danych i cele
1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku zamówienia przez Użytkownika
Klucza Aktywacyjnego w celu jego wygenerowania i zarządzania udzielonymi przez
Licencjodawcę licencjami, a także wystawienia Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia
Klucza Aktywacyjnego.
2. W przypadku zamówienia Klucza Aktywacyjnego, Użytkownik podaje następujące dane
niezbędne do jego wygenerowania, które zostaną następnie zakodowane w ramach Klucza, a
także przetwarzane w sposób odrębny:
a)
imię
b)
nazwisko
c)
adres e-mail
d)
(opcjonalnie) firma/organizacja, którą reprezentuje Użytkownik
e)
adres pocztowy (nie jest używany w procesie generowania Klucza, a jedynie w celu
wystawienia potwierdzenia zamówienia Klucza)
3. Zamówienie Klucza Aktywacyjnego przez Użytkownika oznacza zarazem wyrażenie przez
niego zgody na przekazanie Administratorowi ww. danych osobowych i ich dalsze
przetwarzanie w celach związanych z zamówieniem i wygenerowaniem dla Użytkownika
Klucza Aktywacyjnego, a także zarządzaniem przez Licencjodawcę udzielonymi licencjami.
Bez tego rodzaju danych niemożliwe jest wygenerowanie Klucza Aktywacyjnego dla
Użytkownika (co za tym idzie - umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Programu) ani
wystawienie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia przez niego Klucza Aktywacyjnego.

2. Komu udostępniane lub powierzane są dane?
1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
Administrator w procesie generowania i zarządzania wygenerowanymi Kluczami
Aktywacyjnymi i licencjami na korzystanie z Programu.
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3. Prawa osób, których dane dotyczą
1.Prawo do zażądania usunięcia danych osobowych
a)Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych.
b)Usunięcie danych osobowych przez Administratora, przeprowadzone na żądanie
Użytkownika, pociąga za sobą natychmiastowe unieważnienie nabytej przez Użytkownika
licencji na użytkowanie Programu zważywszy na fakt, iż usunięcie tego rodzaju danych
utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie procesu weryfikacji legalności kopii Programu, z
której korzysta Użytkownik (tj. sprawdzenia, czy Użytkownik dysponuje ważną i
obowiązującą licencją na korzystanie z Programu).
2.Prawo dostępu do danych
a)Użytkownik ma prawo otrzymać wgląd do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię.
3.Prawo do poprawienia danych
a)Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora poprawienia danych osobowych
odnoszących się do Użytkownika, a które są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że w związku z
tym konieczne może się okazać wygenerowanie uaktualnionego Klucza Aktywacyjnego na
podstawie poprawionych danych.
4.W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych
praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia nie później niż w ciągu
dwóch tygodni po jego otrzymaniu.
5.Użytkownik może zgłaszać do Administratora zapytania, wnioski i skargi dotyczące
przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

4. Zmiany Polityki Prywatności
1.Polityka Prywatności może ulec zmianie.
2.Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: kontakt@histar.pl
3.Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2019 r.

