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POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana priorytetowo przez UseCrypt Polska Sp. z o.o. (dalej: "UC" 
„Usecrypt”). Naszym celem było i jest promowanie i zapewnianie prywatności danych, w tym danych osobowych.  
 
W związku z tym nie tylko spełniamy przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), ale również wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i informujemy o podstawach 
prawnych do zbierania danych osobowych, przetwarzanie, a także o prawach, które Ci przysługują. 
 
W sytuacji, kiedy jako osoba fizyczna kontaktujesz się z nami lub korzystasz z naszych usług, w szczególności z 
Aplikacji USECRYPT MESSENGER oraz Aplikacji USECRYPT SAFE niezależnie od tego, czy działasz w swoim imieniu, 
czy w imieniu innego podmiotu (np. Twojego pracodawcy, a naszego Klienta Biznesowego), lub kiedy Twoje dane 
zostały nam przez Ciebie przekazane (np. w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług z Agentem 
Usecrypt).  
 
Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie kim jesteśmy, w jaki sposób trafiają do nas dane osobowe 
oraz w jaki sposób są one przetwarzane w ramach działalności Usecrypt. Prosimy o kontakt, jeżeli cokolwiek budzi 
Twoje wątpliwości lub wymaga wyjaśnienia.  
 
 
I. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Usecrypt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Prostej 20, 00-850 („Administrator” lub „Usecrypt” lub „UC” ). W sprawach związanych z przetwarzaniem 
Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować w formie korespondencji mailowej, na adres 
admin@usecrypt.com, lub w formie korespondencji tradycyjnej, na adres: Usecrypt Polska Sp. z o.o. ul. 
Prosta 20, 00-850 Warszawa.  
 
 

II. Jakie kategorie danych przetwarzamy?  
Ponieważ Twoja anonimowość jest dla nas najważniejsza, przetwarzamy jedynie minimalną ilość Twoich 

danych, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz wynikającą z przepisów RODO, to 
znaczy:  
1. informacje związane z Twoim Kontem Użytkownika Aplikacji Usecrypt Messenger oraz Usecrypt 

Safe:  
a) Dokonując instalacji Aplikacji Usecrypt Safe i rejestracji w niej jako użytkownik podajesz nam 

imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adresy e-mail i numery telefonu użytkownika aplikacji.  
b) Dokonując instalacji Aplikacji Usecrypt Messenger i rejestracji w niej jako uzytkownik podajesz 

nam swój numer telefonu. To jedyne Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest 
obowiązkowe, ponieważ są one niezbędne do funkcjonowania Aplikacji;  
Podczas korzystania z Aplikacji Usecrypt Messenger możesz dostarczyć nam kryptograficzne 
skróty numerów telefonów innych użytkowników, znajdujących się w Twojej książce 
kontaktowej.  
Takie dane są przetwarzane w celu stworzenia Twojej listy kontaktów oraz sprawdzenia ich 
dostępu do Aplikacji. Podejmując takie działanie potwierdzasz, że masz prawo do dostarczenia 
nam takich danych. Co istotne dla anonimowości Twojej oraz innych użytkowników, nie 
jesteśmy w stanie ustalić numeru telefonu na podstawie tych danych;  

c)   nie mamy dostępu do treści Twoich wiadomości;  
d)   nie mamy dostępu do Twoich połączeń głosowych w aplikacji Usecrypt Messenger.  

 
 

III.       Pliki cookies 
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies. 
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2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania 
ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.usecrypt.com z siedzibą pod adresem ul. 
Prosta 20, 00-850 Warszawa  

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
b)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi 

na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) 

oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane 
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej 
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane 
są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6.   W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w 
ramach Serwisu; 

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 
stron internetowych Serwisu; 

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, 
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7.  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną 
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o 
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre    
     funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być  
    również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki  
      internetowej. 
 

 
IV.   W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?  

1. Twoje dane osobowe pozostawione w Aplikacji lub przez Ciebie podane (w procesie zawierania umowy 
o świadczenie usług poprzez naszego Agenta) przetwarzamy w celu:  
a) wykonania zawartej z Tobą Umowy (o ile została zawarta bezpośrednio z Tobą), na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO;  
b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla:  
a. wykonania Umowy zawartej z Twoim pracodawcą, gdy jest on naszym Klientem Biznesowym (w 

przypadku umów o świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Agenta);  
b. odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz prowadzenia z 

Tobą innej korespondencji;  
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c. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże czasami może być konieczne do 
celów korzystania z naszych usług, np. dane mogą okazać się niezbędne do wykonania umowy lub do 
udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.  
Dane związane ze świadczeniem usług i zapewnieniem ich funkcjonalności są przetwarzane ze względu na 
fakt, że są one niezbędne do wykonania obowiązków UC wobec Ciebie. Dane te mogą być również 
przetwarzane w indywidualnie uzasadnionych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu UC. UC, w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, każdorazowo 
dokładnie analizuje i równoważy interes UC oraz interes i potencjalny wpływ na osobę, której dane 
dotyczą. Analizowane są również prawa osoby fizycznej związane z przepisami o ochronie danych 
osobowych. 
 
W celach marketingowych, na podstawie odrębnej i dobrowolnej zgody, UC będzie przetwarzać Twoje 
dane osobowe w celu prezentowania informacji o wydarzeniach i nowościach z zakresu ochrony danych i 
prywatności, a także o towarach i usługach oferowanych przez UC, w tym o promocjach towarów i usług. 
Dane związane z celem marketingowym przetwarzane są na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody 
osoby fizycznej, która wyraziła na to zgodę. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. 
 
Oprócz danych, o których mowa powyżej, osoby fizyczne zainteresowane współpracą z UC lub zakupem 
usług, które kontaktują się z UC i podają swoje dane osobowe i dane kontaktowe w celu uzyskania 
informacji o ofercie i usługach lub zawarcia umowy, mogą przekazać UC swoje dane osobowe takie jak: 
imię i nazwisko, numer telefonu, e- adres e-mail. Kontakt, który podaje dane osobowe za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie jest dobrowolny. Prosimy, w pierwszych formach kontaktu, o 
niepodawanie obszernych danych, w tym konkretnych danych (np. o rasie lub pochodzenie etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, 
informacje o zdrowiu fizycznym lub psychicznym, dane genetyczne, biometria, informacje o życiu 
seksualnym lub orientacji seksualnej oraz przeszłość przestępcza). W przypadku nawiązania kontaktu, w 
zależności od jego rodzaju, UC podejmuje odpowiednie działania związane z zapewnieniem zgodności 
przetwarzania danych osobowych z prawem. 
 

 
V. Jak długo przetwarzamy Twoje dane? 

Co do zasady, Twoje dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to koniecznie ze względu na cel, w 
jakim Twoje dane są przetwarzane z uwzględnieniem przepisów prawa (w szczególności w okresie, w 
którym zgodnie z prawem cywilnym można dochodzić swoich roszczeń).  
Okresy te mogą ulec odpowiedniemu i niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i postępowań 
sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych 
wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.  
 
 

VI. Kto faktycznie ma dostęp do Twoich danych osobowych?  
Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie:  

a) odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, którzy są zobowiązani 
do ich zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których 
pozyskaliśmy Twoje dane;  

b) podmioty, które na rzecz Administratora są zaangażowane w proces rozwoju Aplikacji, jak również w 
ramach zapewniania Administratorowi wsparcia technicznego;  

c) Podmioty i jego upoważnieni pracownicy, które współpracują z Administratorem na podstawie innych 
umów.  
 

W/w osobom i podmiotom dostęp do Twoich danych jest niezbędny do wykonania określonych działań. 
Możemy być także zobowiązani do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na 
potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań. W takim wypadku informacje są udzielane wyłącznie, 
jeśli istnieje ku temu właściwa podstawa prawna.  
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VII. Twoje prawa  
Przysługują Ci następujące prawa:  

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
• sprostowania swoich danych;  
• żądania usunięcia danych;  
• żądania ograniczenia przetwarzania danych.  

 
W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora lub strony trzeciej, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu ze szczególnych 
dotyczących Ciebie przyczyn. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo 
pod adresem email: admin@usecrypt.com lub w formie korespondencji tradycyjnej. Jeśli masz wątpliwości 
odnośnie zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
 

VIII. Zmiana Polityki Prywatności  
Informujemy Cię, że nasza Polityka Prywatności może być w przyszłości zmieniana tak, żeby dopasować ją 
do Twoich oczekiwań oraz wymogów stawianych przez przepisy prawa. Nowa Polityka Prywatności zostanie 
Ci udostępniona przez naszą stronę internetową. Przez korzystanie z Aplikacji po takiej zmianie, akceptujesz 
zmiany dokonane w nowej Polityce Prywatności. Jeśli nie akceptujesz którejkolwiek z dokonanych w 
Polityce Prywatności zmian, możesz w każdej chwili przestać korzystać z Aplikacji.  
 


