Polityka prywatności w Aplikacji Wi-Fi Calling+ („Polityka Prywatności”)
Wersja z dnia 21.12.2020r.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Definicje:
a. Polityka Prywatności – niniejszy dokument
b. Aplikacja Wi-Fi Calling+(„Aplikacja”) – umożliwia skorzystanie z Usługi Aplikacyjne Wi-Fi Calling+(„Usługa”) świadczonej przez Polkomtel sp. z o.o. 1 („Polkomtel”).
Działanie Aplikacji zostało szerzej opisane w „Regulaminie użytkowania Aplikacji Wi-Fi Calling+” („Regulamin Aplikacji”). Działanie Usługi zostało opisane szerzej w
„Regulaminie promocyjnej Usługi Aplikacyjne Wi-Fi Calling+” („Regulamin Usługi”). Regulaminy dostępne są na www.plus.pl/wificalling
c. Użytkownik („Użytkownik”) – uprawniony do skorzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem Aplikacji
d. Urządzenie („Urządzenie”) – Urządzenie z zainstalowanym mobilnym systemem operacyjnym Android (wersja 5.x wzwyż) lub iOS (wersja 10.x wzwyż), umożliwiające
połączenie poprzez Wi-Fi
2. W niniejszej Polityce Prywatności Polkomtel 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.

§ 2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1.

Aplikacja do poprawnej pracy wymaga dostępu do:
a. SMS-ów
Aplikacja wysyła i odbiera SMS-y
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
Aplikacja w pamięci przechowuje logi ze swojej działalności oraz listę numerów ostatnio odbieranych i wykonywanych przez Aplikację
d. identyfikatora IMEI 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:
wysyłanie/odbieranie danych do/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
2. Użytkownik nie ma prawa: 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.

§ 2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi i Aplikacji Użytkonwik zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz
zasadami korzystania z Usługi oraz Aplikacji określonymi odpowiednio w Regulaminie Usługi oraz Regulaminie Aplikacji dostępnymi na www.plus.pl/wificalling
W sprawach związanych z Polityką Prywatnoścu Aplikacją można kontaktować się z Polkomtel dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta tel. 601102601 (opłaty jak za zwykłe
połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), lub pisząc na adres e-mail: bok@plus.pl.
Polityka Prywatności dostępna jest w ramach Aplikacji a także na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl/wificalling oraz w siedzibie Polkomtel Sp. z o.o., ul.
Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968. Dział Obsługi Klienta
tel. 601102601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl.
1
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