
POLITYKA PRYWATNOŚCI DOT. DZIAŁANIA APLIKACJI MOBILNEJ RADIA RODZINA 

1. Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny (z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies) żadnych informacji na temat użytkownika i urządzenia na którym 

korzysta z aplikacji. 

2. Dane geolokalizacyjne nie są pozyskiwane z urządzenia Użytkownika bez jego wiedzy 

i zgody. 

3. Pozyskane dane osobowe (jeżeli zostały przesłane) nie są przekazywane innym 

podmiotom ani innym Użytkownikom aplikacji, nie służą też do wykonywania akcji 

marketingowych, a jedynie do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przesyłającym 

materiały multimedialne. 

4. Użytkownik przesyłając materiały multimedialne zezwala na ich bezterminowe i 

nieodpłatne użycie przez Radio Rodzina, z siedzibą przy ul. Katedralnej 4, we 

Wrocławiu. 

5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane 

są w urządzeniu końcowym Użytkownika aplikacji i przeznaczone są do zapewnienia 

kluczowych funkcjonalności aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny identyfikator. 

6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu – Radio Rodzina, z 

siedzibą przy ul. Katedralnej 4, we Wrocławiu.. 

7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

1. dostosowania zawartości aplikacji do preferencji Użytkownika oraz jej 

optymalizacji; 

2. tworzenia i gromadzenia statystyk dla poszczególnych elementów aplikacji 

przez narzędzia zewnętrzne – w szczególności przez Google Analytics 

oprogramowanie firmy Google Inc.; 

8. W ramach aplikacji stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) 

oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia 

aplikacji. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 

usunięcia przez Użytkownika. 

9. W ramach aplikacji stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

1. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i 

personalizację interfejsu Użytkownika; 

2. umożliwiające dostarczanie i gromadzenie statystyk treści reklamowych 

własnych i dostarczanych przez firmy zewnętrzne . 

10. W większości przypadków przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika jest automatycznie włączone. 

11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne w aplikacji. 

 


